
Luminile de pe marile cl[diri
ale lumii vor fi stinse 
cu ocazia Earth Hour

De la Taj Mahal la Turnul Eiffel și Empire State
Building, marile clădiri din lume vor stinge luminile
sâmbătă seară, în cadrul acţiunii Earth Hour, care
își propune anual să atragă atenţia, fie și numai
pentru o oră, asupra încălzirii climatice. La ora
locală 20h30, clădirile și monumentele din peste
150 de ţări vor stinge luminile în cadrul cele mai
ample manifestări ecologiste din lume. Vor rămâne
în întuneric portul Sydney, poarta Brandenburg din
Berlin, cascada Niagara, turnul Burj Khalifa din
Dubai, zidurile Dubrovnikului din Croaţia, stadionul
olimpic din Beijing, vechea cetate Erbil din Kurdistan,
dar și noi veniţi, cum ar fi pieţele Al-Jundi și Palestina
din Gaza, Mica Sirenă din Copenhaga sau replica
statuii lui David de Michelangelo din Florenţa. 

Operaţiunea a fost lansată de WWF în 2007, în
Australia. În acest an, Opera din Sydney nu va
rămâne în întuneric, fiind învăluită într-un halou
verde care sugerează îndemnul de "a trece la energii
regenerabile". Campania a căpătat o dimensiune
mondială, implicând "sute de milioane de persoane",
a Andy Ridley, cofondator și director al acţiunii. 

~n ce investesc banii
copiii miliardarilor?

Arkadiy Abramovich, fiul oligar-
hului rus Roman Abramovich, îi calcă
pe urme tatălui. Tânărul de 19 ani a
cumpărat recent o participaţie de 46
milioane de dolari într-un câmp pe-
trolifer din Siberia. Arkadiy Abramovich
nu este singurul copil de miliardar rus
care face achiziţii de valoare foarte
mare. Anul trecut, fiica de 23 de ani a
miliardarului Dmitry Rybolovlev a
cumpărat cel mai scump apartament
din New York, în valoare de 88 milioane
de dolari, pentru a locui acolo pe timpul
studiilor. Potrivit informaţiilor apărute
în presă, locuinţa are 10 camere, două
șemineuri și patru băi.

Însă nu toţi copiii de miliardari
ruși primesc atât de mulţi bani de la
părinţi. Anstasia Potanina, fiica mi-
liardarului Vladimir Potanin, a declarat
că susţine decizia tatălui de a dona
toată averea în scopuri umanitare.

BBC-ul pretinde c[ dacii erau
ni;te barbari, ho\i ;i violatori

Cu mare interes a fost așteptat documentarul
“Rome’s Lost Empire”, al celor de la BBC, mai ales în
țara noastră, pentru că se anunțau, cu surle și trâm-
bițe, descoperiri incitante ce ar rescrie parțial istoria
Daciei de după anul 106, scrie Valentin Roman în
adevăruldespredaci.ro. Iată că el a fost lansat de ceva
vreme, însă calitatea și
acuratețea informații-
lor prezentate în acesta
lasă mult de dorit, iar
geto-dacii sunt din nou
denigrați, de data
aceasta și cu ajutorul
unor specialiști ro-
mâni.

Deși se precizează
că Transilvania este o
parte a României, în
harta prezentată la mi-
nutul 17, se induce
ideea că Transilvania ar
însemna toată Româ-
nia, ba chiar și dincolo
de granițele ei, lucru din care se deduce că romanii
au cucerit și stăpânit cam tot ce înseamnă România
de astăzi, element, evident, eronat.  

Sibiul, 
o cetate
ve;nic 

asediat[
Sibiul deţine cea mai mare co-

lecţie de arme medievale din Româ-
nia, printre cauze fiind aceea că orașul
era în vechime un mare producător
de arme, marfă ce dintotdeauna a
adus un mare profit. Poziţionarea lui
era deosebit de favorabilă pentru un
comerţ profitabil.www.informatia-zilei.ro

Papa Francisc a cucerit 
sufletele tuturor catolicilor

PAGINA 5

PAGINA 2

Trei mii șase sute de grupări de cri-
mă organizată operează în prezent în
Uniunea Europeană, unde o nouă ge-
neraţie de infractori profită de pe urma
crizei economice actuale și a gradului
tot mai mare de interconectare la nivel
mondial, se arată într-un raport anual
al Europol, dat publicităţii marţi.

Potrivit Europol, infractorii își ex-
tind operaţiunile de contrafacere, prin
care nu mai sunt sunt falsificate doar
articole de lux, ci și produse de consum
zilnic, cum sunt alimente și medica-
mente.  Deși rămân implicate în forme
"tradiţionale" de infracţionalitate, pre-
cum producerea și traficul de droguri,
sindicatele crimei sunt tot mai active și
în criminalitatea cibernetică, precum
furtul de identitate. 

3.600 grup[ri 
de crim[ organizat[
sunt active în UE

Oamenii de Neanderthal au
disp[rut din Europa `n urm[ cu apro-
ximativ 30.000 de ani, dup[ ce au coa-
bitat cel pu\in 10.000 de ani cu oamenii
moderni (Homo sapiens). Iar organi-
zarea creierului lor pare s[ nu fie str[in[
de aceast[ dispari\ie.

Cercet[torii au constatat c[ Nean-
derthalienii ;i oamenii moderni din
acea epoc[ aveau creierele de m[rimi
sensibil egale, `n schimb orbitele erau
mult mai mari ̀ n cazul primilor. Drept
concluzie, aveau ochii mult mai mari.
Acest lucru se explica prin faptul c[ au
evoluat in Europa, la latitudini unde lu-
mina este mai rară, spre deosebire de
Homo Sapiens, care provenea din Afri-
ca. Rezult[ astfel c[ oamenilor de Ne-
anderthal le r[m]nea mai pu\in spa\iu
pentru alte func\ii cognitive, `n special
leg[turile sociale.

Aceste diferen\e `n structura cere-
bral[ ar fi putut avea consecin\e impor-
tante ̀ n evolu\ia lor< grupurile mici sunt
mai vulnerabile la fluctuațiile demo-
grafice ;i se confrunt[ mai mult cu ris-
cul extinc\iei. Capacitatea lor de a p[stra
cuno;tin\ele culturale sunt de asemenea
mai mici iar inova\iile sunt susceptibile
de a fi pierdute.

Oamenii de Neanderthal
au disp[rut din 
cauza creierului

Ashley Greene va juca rolul principal `ntr-un thriller

Muzeul de Art[ Satu Mare g[zduie;te ̀ n aceast[ perioad[
o retrospectiv[ Radu Ciobanu. Sculptorul a `mplinit de
cur]nd 50 de ani iar lucr[rile prezentate sunt rodul a 25 de
ani de crea\ie. Radu Ciobanu e `mp[cat cu sine ;i cu soarta,
f[r[ a fi ̀ ns[ blazat. Crede c[ mai are ceva de spus ̀ n sculptur[,
sper[ s[-;i perfec\ioneze me;te;ugul ;i s[ devin[ tot mai bun.
N-a fost mereu at]t de senin. Ca orice artist a avut zbateri ;i
frustr[ri dar acum face parte dintre  cei care cred c[ fiecare
`;i g[se;te locul lui `n univers.
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Jurnalistul Iosif |iproc 
ar fi împlinit 60 de ani
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Ashley Greene este la ora actual[ una
dintre cele mai frumoase ;i talentate actri\e.
T]n[r[, n[scut[ fiind ̀ n 1987, cu p[rul cas-
taniu ;i ochii verzi, Ashley Greene a reu;it
s[ fac[ furori pe marile ecrane. 

:i tocmai pentru c[ era frumoas[ de
mic copil, Ashley Greene a f[cut cuno;tin\[
cu lumea de pe podium, de la prezent[rile
de mod[ la care a participat ca model. A
fost un bun start `n carier[.  

Bazele carierei `n film ;i televiziune le-

a pus `n Los Angeles, iar actri\a american[
a devenit celebr[ de c]nd a jucat rolul Alice
Cullen ̀ n seria de filme Twilight. ~;i propune
ca ;i anul acesta s[ joace mai multe roluri
`n diverse filme care cu siguran\[ vor cuceri
telespectatorii. 

Ashley și colegul ei de filmări în Twi-
light, Kellan Lutz, vor filma împreună un
nou film și anume Warrior. Greene va apă-
rea de asemenea într-un thriller, Summer's
Blood, în care ea deține rolul principal.

Radu Ciobanu, un artist `mplinit la o jum[tate 
de secol de via\[ 
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Sibiul, o cetate ve;nic 
asediat[

Sibiul deţine cea mai mare co-
lecţie de arme medievale din Ro-
mânia, printre cauze fiind aceea
că oraşul era în vechime un mare
producător de arme, marfă ce din-
totdeauna a adus un mare profit.
Poziţionarea burgului la intrarea
în trecătoarea principală din Car-
paţii Meridionali era deosebit de
favorabilă pentru un comerţ pro-
fitabil, dar, în acelaşi timp, deose-
bit de defavorabilă din perspecti-
va expunerii sale. Nu se poate spu-
ne că sibienii au sfidat moartea
pentru bani. Ei au calculat acest
risc şi au investit banii din comerţ
pentru a-şi apăra poziţia favora-
bilă în care s-au aşezat.

Admirăm fortificaţiile burgului si-
bian și ne minunăm de fiecare dată de
numărul mare de turnuri, bastioane și
de zidurile puternice construite de sași.
Trebuie spus că lucrările titanice de apă-
rare, dacă ar fi să le punem cap la cap, ar
reprezenta nu mai puţin de 150 de ani
de construcţie permanentă, din secolul
al XIII-lea până în cel de-al XVI-lea. Cau-
za este cât se poate de logică și obiectivă.
Un asemenea șantier presupunea un
efort financiar considerabil însumând
energiile întregii comunităţi, dar reali-
zarea lor a fost determinată tocmai de
atacurile, asediile precum și toate încer-
cările de cucerire a Sibiului petrecute de-
a lungul întregii perioade medievale.
Aceste considerente i-au determinat pe
cetăţenii Sibiului să construiască 5 inele
de ziduri, care există și ast[zi. Aceste zi-
duri vor constitui mândria orașului de-
oarece cu ajutorul lor sibienii au reușit
să ţină piept tuturor încercărilor de cu-
cerire, fiind printre puţinele cetăţi tran-
silvane, dacă nu chiar singura, ce după
marea invazie mongolă, nu a fost cucerită
prin forţă.

Raidurile mongolilor

Primul mare șoc militar al sibienilor
a fost așadar în 1242, odată cu raidurile
mongolilor, când fortificarea orașului se
prezenta sub forma unor șanţuri și pali-
sade întărite. Atacul acestora a fost de-
vastator pentru comunitate, orașul fiind
distrus în întregime. Cronicile spun c[
doar 100 de localnici au supravieţuit. Ci-
fra ne îngrozește, dar putem să ne im-
agin[m ca în acele vremuri de începuturi
populaţia orașului nu era foarte mare, fi-
ind undeva pe la 500 de locuitori. Ce-
tăţenii au încercat să îi oprească pe mon-
goli în apropierea Sibiului, dar au fost
realmente m[celăriţi, însuși preotul pa-
roh Nikolaus, liderul comunităţii, moare
în bătălie. Invazia mongolă, devastatoare,
dar de scurtă durată, a reprezentat im-
boldul realizării unei apărări care să per-
mită supravieţuirea burgului. La scurt
timp după marea invazie, sub perspectiva
unor noi raiduri tătărești, începe procesul
de fortificare, iniţial cu piatră și apoi în
secolele următoare cu cărămidă.

Asediile otomane

Prima jum[tate a secolului al XV-lea
este perioada asediilor otomane. Redu-
tabilul dușman va întâlni, pentru prima
dată în 1432 și apoi în 1437 și 1438, o ce-
tate complet fortificată, cu turnuri pu-
ternice. Renumele cetăţii va deveni cu-
noscut turcilor, care au numit-o “Cetatea
Roșie“, tocmai datorită zidurilor din că-
rămidă ce nu puteau fi incendiate. Fraţii
Trautenberger, Anton și Thomas, comite
și primar al Sibiului reușesc nu numai să
salveze orașul, dar ei vor înfrânge armata
turcă în câmp deschis (1437). După aces-

te asedii, papa Eugen al IV-lea numește
Sibiul “bastion de apărare al creștinis-
mului“. În toate aceste confruntări apă-
rarea orașului s-a bazat în mare măsură
pe breslașii sibieni, care prin statutele lor
erau obligaţi să apare zidurile burgului.
Breslele erau deosebit de indicate pentru
apărarea cetăţii, fiind organizaţii disci-
plinate, membrii acestora fiind obligaţi
să facă exerciţii de tras cu arcul și cu ar-
baleta, în plus o dată pe an era organizată
trecerea în revistă a breslașilor apţi să
poarte arme, care erau obligaţi să apară
echipaţi cu arc, arbaletă, spadă și lance
sau pușcă și platoșă mai târziu. Un astfel
de echipament costa în 1594 opt florini,
o sumă deloc neglijabilă pentru perioada
respectivă. Meșterul breslaș era obligat
prin statut să fie mereu pregătit de luptă.
Astfel în statutul fierarilor sibieni din
anul 1514 se spunea clar că pretendentul
la titlul de meșter trebuia să facă dovada
deţinerii unei gutte pux zwm czyll. To-
todată meșterii din breslele producătoare
de armament din Sibiu, pe lângă obligaţia
de a presta serviciul de garnizoană, mai
trebuiau să predea, contra plată evident,
o anumită cotă de arme municipalităţii
orașului.

Lupta lui Ioan de Hunedoara

Revenind la asediile suferite în seco-
lul al XV-lea, un moment important din
istoria Transilvaniei s-a petrecut în faţa
zidurilor Sibiului în 1442. Armata Tran-
silvaniei condusă de Ioan de Hunedoara,
va învinge, în martie 1442, armata oto-
mană condusă de begul Vidinului, Me-
zid. Acesta moare în terifianta confrun-
tare, iar Ioan de Hunedoara va pătrunde
mult în teritoriul Imperiului Otoman de-
monstrându-i vulnerabilitatea. În anul
următor, Sibiul își arată cu adevărat forţa.
Armata cetăţii înfr]nge, în trecătoarea
Turnu Roșu (puntea de legătură între
Transilvania și Ţara Românească), una
dintre armatele otomane care dorea să
pătrundă pe valea Oltului în Transilva-
nia. Victoria a fost răsun[toare, Georg
Hecht, comitele Sibiului, intrând astfel
definitiv in istoria eroilor sibieni. În
această luptă armata, armamentul ca și
întreaga logistică au aparţinut cetăţii.

După prăbușirea regatului Ungariei
la Mohács, Sibiul a fost puternic implicat
`n r[zboiul civil ce avea ca scop moște-

nirea coroanei, între voievodul ardelean
János Zápolya și Ferdinand I de Hab-
sburg. Sibiul a ţinut partea Casei de Hab-
sburg, fiind principalul său aliat din
Transilvania. În acest lung război civil
comitele sibian Markus Pempflinger a
fost unul din principalii actanţi. In 1529
are loc primul asediu al cetăţii condus
de principele Zápolya, ce era sprijinit de
armatele otomane. În 1531 Sibiului îi re-
fuză acestuia jurământul de credinţă, deși
zidurile cetăţii erau apărate doar de o
mie de oameni. Conflictul și asediul in-
termitent al cetăţii s-a finalizat in 1536
când Sibiul, aproape falit dar necucerit,
semnează pacea cu János Zápolya, recu-
noscându-l pe acesta din urmă, drept re-
ge al Ungariei. În acest conflict Sibiul a
ţinut faţă „șefului de stat” și a aliaţilor
săi otomani timp de cinci ani, războiul
fiind finalizat și din perspectiva necesi-
tăţii de a relua comerţul și producţia
meșteșugărească pe care se sprijinea
orașul. 

Bătălia de la Șelimbăr

Acţiunile lui Mihai Viteazul au avut
ca punct important Sibiul, din perspec-
tiva raportului domnitorului cu cetatea,
dar și a desfășurării unei importantei bă-
tălii, aceea cu principele Andrey Bathory.
În octombrie 1599, armata Ţării Româ-
nești înfruntă armata Transilvaniei la
Şelimbăr, în faţa zidurilor Sibiului. Mihai
Viteazul câștigă bătălia, porţile orașului
îi sunt deschise primind și cheile orașului
după care acesta își continuă triumfal
drumul spre Alba Iulia. Nici astăzi nu
este elucidată cu claritate poziţia Sibiului
în acest conflict. Doi ani mai tarziu, în
1601, are loc un nou asediu al cetăţii, Is-
tvan Csaky, comandantul militar al prin-
cipelui Sigismund Bathory încercând să
cucerească fără succes însă, cetatea. Si-
bienii au fost ajutati de aceast[ dată de
armata imperială habsburgică, condus[
de faimosul general Georg Basta. 

Cucerit de Gabor Bathory

În 1610, Sibiul acceptă de bună voie
intrarea în cetate a unei armate, de aceas-
tă dată a celei lui Gabor Bathory, princi-
pele Transilvaniei. Însetat de putere și
violent Gabor Bathory a ajuns la putere
foarte de tânăr, la abia 18 ani, răspândind

în Transilvania o teroare îndreptată în-
deosebi împotriva sașilor, și mai cu
seam[ a celor sibieni, numind în diferite
ocazii Sibiul – poziţia cheie a Transilva-
niei. După ce a ocupat cetatea, primarul
Gallus Lutsch și multe alte personalităţi
ale burgului, vor fi arestaţi. Cetăţenii sunt
dezarmaţi și alungaţi, Primăria este de-
vastată. Orașul a fost condamnat la înaltă
trădare. Cheile orașului sunt în mâna
principelui. Banii ceruţi de principe se
ridică la suma de 150.000 de guldeni.
Orașul va fi ajutat de principele Ţării Ro-
mânești, Radu al V-lea Şerban care va
încerca alungarea armatelor lui Bathory,
dar ironia sorţii, zidurile Sibiului au fost
din nou o bună pavăză pentru cei aflaţi
în cetate, fie ei și inamici ai cetăţii, în
acest caz. În 1613, orașul va fi reabilitat
de principele Gabriel Bethlen. 

Un eveniment însemnat se petrece
în cea de-a doua jumătate a veacului
XVII, când Principele Gyorgy Rakoczy
al II-lea a asediat în 1660 cetatea pentru
5 luni, deoarece Sibiul îl susţinea pe uzur-
patorul Akos Barcsay. Asediul a fost sân-
geros pentru ambele tabere, principele
nereușind însă să cucerească cetatea.

***

Întâmplările evocate sunt doar câteva
dintre momentele de glorie ale orașului
de pe Cibin ce surprind importanţa aces-
tuia în cadrul sistemului de apărare al
Transilvaniei. Ele vin să ateste valoarea
colecţiei de arme ce va fi expusă la Cas-
telul din Carei, începând cu 4 aprilie, pe
parcursul a unui jumătate de an. Sunteţi
așteptaţi la expoziţia realizată cu scopul
de a menţine vie atractivitatea Castelului
din Carei și de a spori oferta turistică a
judeţului Satu Mare. 

Parteneri în realizarea expoziţiei sunt
Consiliul și Muzeul Judeţean, Muzeul
Brukenthal, Generali România (ce a
sponsorizat asigurarea pieselor), Infor-
maţia Zilei, Primăria Carei și Buletin de
Carei. 

Fortificaţiile Sibiului - turnuri și ba-
stioane- pieţele și alte evenimente im-
portante ce au avut loc în acestea, le veţi
putea descoperi într-o ediţie viitoare.

Dr. Anca Niţoi – Muzeul Naţional
Brukenthal Sibiu

B[t[lia de la :elimb[r, reprezentare de Georg Kopp, sec. al XVII-lea
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Închegarea coaliției grupărilor libera-
le, Coaliția de la Mazar Pașa de la numele
musulman al englezului Stephen Barlett
Lakeman în casa căruia a avut loc prima
consfătuire care a pus bazele Partidului
Liberal mai târziu (Partidul Național Li-
beral) Partidul al cărui nucleu l-a format
gruparea liberală-radicală constituită în
1861 și căruia i s-au raliat liberali din jurul
lui Mihai Kogălniceanu, se consolidează
definitiv în timpul guvernării liberale din
perioada 1876-1888. A fost cea mai lungă
guvernare de partid din istoria Regatului
României devenind cel mai puternic par-
tid politic din țară și cel mai mult timp la
guvernare (1867-1868, 1876-1888, 1895-
1899, 1901=1904, 1907-1910, 1914-1917,
1918, 1919-1922, 1926, 1927, 1933-1937). 

Cu o bază socială extrem de diversă și
având în frunte reprezentanți ai familiei
Brătianu cu excepția anilor 1892-1908 și
1930-1933, PNL-ul va juca un rol deter-
minant în consolidarea și modernizarea
structurilor social-economice și politice
ale societății românești în proclamarea in-
dependenței de stat a României (1877-
1878), iar în anii primului război mondial,
în pregătirea diplomatică și politică a în-
făptuirii Marii Uniri (1918), după aceea
mai ales în răstimpul guvernării  (1922-
1926), va avea un rol însemnat în punerea
bazelor noilor structuri ale statului român
și a noului regim social-politic postbelic.
De-a lungul istoriei sale, PNL cunoaște
mai ales între anii 1880 și 1908 numeroa-
sele frământări în sânul lui manifestân-
du-se mai multe dezidente (gruparea li-
beral-radicalilor C. A. Rosetti, gruparea
liberalilor de stânga - P.S. Aurelian, gru-
parea liberalilor tineri - Oculta). După
1930 partidul traversează iarăși o perioadă
de tensiuni și frământări soldate cu crearea
unor grupări politice (gruparea liberalilor
bătrâni - I. G. Duca și gruparea liberalilor
tineri - Gheorghe Tătărescu și gruparea
liberalilor "Georgiști" - G. Brătianu). In-
terzis în 30 martie 1938 în urma decretului
regal de dizolvare a partidelor politice,
partidul continuă să activeze  prin liderii
săi până în anul 1944. În noiembrie 1947
în condițiile reprimării partidelor istorice
conducerea PNL anunță încetarea activi-
tății politice a tuturor organizațiilor libe-
rale, după venirea la guvernarea României
a Partidului Comunist. În decembrie 1989
PNL își reia activitatea oficializată prin
decizia Tribunalului Municipiului Bucu-
rești din 15 ianuarie 1990. PNL a făcut
parte prin trei reprezentanți ai săi din
Consiliul Provizoriu de Uniune Națională
- C.P.U.N. (creat în februarie 1990) și s-a
numărat printre membrii fondatori ai
Convenției Naționale pentru Instaurarea
Democrației - C.N. ID (decembrie 1990)
și ai Convenției Democratice din România
CDR (noiembrie 1991) din dorința de in-
dividualizare pe scena politică a țării.
(Va urma)

S.A.R. Mihai
Secretar AG. Şef  Principal (R)

Mureşan Traian 

Se împlinesc 138 de
ani de la înfiin\area

celui mai vechi partid
din România, PNL
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~n aceast[ s[pt[m]n[ Centrul
Culturii Tradi\ionale Satu Mare
;i Asocia\ia Scriitorilor
din Nord-Vest, sub egida
Consiliului Jude\ean, a
organizat un Medalion
memorial dedicat ̀ mplini-
rii a 60 de ani de la na;terea
reporterului ;i scriitorului
Iosif |iproc, unul din cei mai
buni gazetari care au lucrat la
Informa\ia Zilei.

M[rturisim de la bun `nceput c[
am fi preferat cu to\ii ca aceast[ ani-
versare s[ aib[ loc ̀ n redac\ie, s[ ciocnim
un pahar de ;ampanie ;i s[ dep[n[m
amintiri cu Io;ca, ̀ n stilul s[u inconfun-
dabil. Dar patima meseriei a f[cut ca
|iproc s[ ard[ mult prea repede, epuizat
de propriul devotament. Ne r[m]ne a;adar
datoria moral[ de a-i p[stra vie amintirea.

Cariera unui reporter
de voca\ie

C]nd Consiliul Local Li-
vada a decis, `n 2010, s[ `i
acorde lui Iosif |iproc diplo-
ma de Cet[\ean de onoare, a
fost realizat[, `n expunerea de
motive, o excelent[ prezentare
sintetic[ a carierei sale.

Născut la 22 martie 1953 în
Satu Mare, părinţii Etelca (Fe-
renţi) și Vasile, ambii originari din
satul Dumbrava Mică, Iosif Ţiproc
a absolvit Liceul Economic în 1972,
apoi s-a încadrat la CEC Satu Mare,
unde timp de 22 de ani a deţinut
funcţia de inspector de specialitate. 

În anul 1995 devine redactor la zia-
rul Ziua de Satu Mare, iar din 1996 la
cotidianul "Informaţia Zilei". Autodi-
dact, se pregăte;te pentru meseria de zia-
rist sub îndrumarea lui Dumitru Păcuraru
și Ilie  Sălceanu, patronii ziarului "Infor-
maţia  Zilei". S-au n[scut astfel mii de re-
portaje scrise `ntr-un stil foarte personal
;i u;or de recunoscut, ca ;i sute de pagini
`n Informa\ia de Duminic[, dup[ lansarea
acestui s[pt[m]nal.

~n 2006, la insisten\ele colegilor, Iosif
|iproc ;i-a luat inima `n din\i ;i a purces
s[-;i scrie primul volum. Dup[ ce a prins
gustul investiga\iei ;i scriiturii de carte, nu
s-a mai putut opri. S-au n[scut astfel ;apte
c[r\i, una mai interesant[ ca alta<

1. (7) “Vasile Blidaru – omul şi le-
genda”, Editura Solstiţiu, 2006. Povestea

lupt[torului anticomunist Vasile
Blidaru, reeditat[ ̀ n 2010 la Editura Dacia
(edi\ia a II-a, completat[ cu informa\ii noi,
a primit bunul de tipar chiar `nainte de
moartea autorului). Lansat[ la Homorodu
de Mijloc. 

2. “Conace, oameni, destine”, Editura
Solstiţiu, 2007. Colec\ie de articole despre
conacele nobiliare din jude\ul Satu Mare.

Lansat[ la Dumbrava
Mic[.

3. “Griga lui Iano;”, Editura Solstiţiu,
2008. Povestea unui renumit haiduc din
Oa;. Lansat[ la S]mbra Oilor.

4. “Preotul Victor Fanea - martirul
din Bixad”, Editura Daya, 2008. Despre des-
tinul tragic al unui preot martir ;i m[rturi-
sitor greco-catolic. Lansat[ la Bixad.

5. “Mihai din Prilog”, Editura
Daya, 2009. Poate cea mai important[ carte
a lui |iproc, creioneaz[ un portret elocvent
al celebrului c[lug[r vindec[tor. Lansat[ la
biserica m[n[stirii din Prilog.

6. “Călător pe drumuri de ţară”, Edi-
tura Solstiţiu, 2010. Colec\ie de reportaje
despre lumea satelor, locuri ;i personaje
pitore;ti, cu o dimensiune memorialistic[.

Lansat[ la Foieni.
Pentru c[r\ile sale a primit premii din

partea Direc\iei jude\ene pentru Cultur[,
a Centrului Culturii Tradi\ionale ;i Aso-
cia\iei Scriitorilor din Nord-Vest. A primit
de asemenea diploma de “o;an de onoare”
;i distinc\ii care i-au r[spl[tit dragostea,
manifestat[ faptic, pentru animale.
M]ndru de realiz[rile sale, Io;ca era
con;tient de propria valoare ;i avea planuri
multe. Timpul nu a avut `ns[ r[bdare cu
el, ;i ordinul de chemare spre dincolo i-a
venit brusc, ̀ n seara zilei de 13 septembrie
2010.

R[m]n paginile scrise

~n fiecare s[pt[m]n[, jurnalistul  Iosif
|iproc c[uta subiecte pentru Suplimentul
Informa\ia de Duminic[. Ne ̀ ntoarcem
`n timp ̀ n anul 2002, an ̀ n care a ap[rut
primul num[r al acestui supliment la
care regretatul nostru coleg a muncit
at]t de mult ;i cu at]ta d[ruire. 

~n cele peste 400 de numere ale Supli-
mentului Informa\ia de Duminic[ ap[rute
`n timpul vie\ii sale, ideile ziaristului Iosif
|iproc s-au concretizat ̀ n materiale, ̀ n po-
ve;ti `n care protagoni;tii erau simpli oa-
meni de la \ar[ sau mari personalit[\i cul-
turale, politice sau sportive. Am putea chiar
spune c[ a cuprins `n sfera sa de lucru pe
toat[ lumea. 

Oric]nd po\i s[-l descrii ̀ ntr-o manier[
frumoas[ pe bietul \[ran cu necazurile lui,
`l po\i prezenta u;or ;i pe intelectualul care
se zbate s[ fac[ un lucru bun `n lumea
aceasta. R[sfoind acum colec\ia Suplimen-
tului Informa\ia de Duminic[, ne amintim
cu drag de multe articole semnate de Iosif
|iproc. C]teva le-am reunit `n montajul
foto ce `nso\e;te aceste r]nduri.

Unul din visele omenirii de c]nd exist[
ea este nemurirea personal[. Unii o
caut[ `n religie, al\ii `n amintirea oa-
menilor dragi, al\ii `n crea\ie. Omul
de litere pare c[ o g[se;te ̀ n paginile
scrise. Iosif |iproc era foarte
con;tient c[ scrie pentru a salva de

la uitare fapte, oameni, atitudini din tre-
cut. A fost un campion al istoriei orale im-
ortalizate `n pagina de ziar sau de carte.
Scriind povestea oamenilor, ;i-a asigurat
propria sa neuitare. 

:coala din Dumbrava `i poart[ acum
numele, iar la intrarea bisericii pentru a
c[rei rena;tere s-a zb[tut ca nimeni altul
st[ o plac[ memorial[ din care chipul s[u
`;i vegheaz[ cons[tenii. Probabil `n viitor
va avea ;i un bust. Garanteaz[ asta nemu-
rirea? Poate nu. Dar cu siguran\[ garan-
teaz[ c[ n-a tr[it degeaba.

Dacă ar fi trăit, Ioșka Ţiproc ar fi îm-
plinit vineri, 22 martie 2013,  60 de ani.
Nu știu cum și-ar fi sărbătorit ziua dar
după cum l-am cunoscut, dacă ar fi fă-
cut-o, totul ar fi fost acoperit de cea mai
mare discreţie. 

Ioșka a fost un mare timid, un om
de o uriașă sensibilitate, dotat însă cu un
adânc spirit al dreptăţii. Un om curios,
dornic să cunoască lumea așa cum este,
direct și fără clișee.

Îmi amintesc că într-o vară, pe când
așteptam o delegaţie de etnografi japo-
nezi în satul Soconzel, am observat la
un moment dat că lângă o căruţă s-au
adunat brusc, zeci de oameni. În mijlocul
lor stătea Ioșka, povestind cu fiecare în
parte și mi-am dat seama imediat că să-
tenii aceia au venit pur și simplu să-l sa-
lute ca pe un vechi prieten, ca pe un om
de nădejde.

Pentru că Ioșka a fost ziaristul celor
mulţi și necăjiţi. Unii dintre potentaţii

vremii nu prea îl agreau pentru că zia-
ristul Ţiproc lua apărarea întotdeauna
celor slabi și fără apărare.

Ultimii ani ai vieţii sale au fost cei ai
consacrării sale scriitoricești. În patru ani
a publicat șase cărţi, de parcă ar fi simţit
că timpul vieţii lui se scurge vertiginos
înspre un hău negru.

Am spus de multe ori că am fost prie-
teni apropiaţi, dar nu am apucat niciodată
să stăm împreună măcar la un pahar de
vorbă și să depănăm amintiri, ori să ne
facem niscaiva planuri.

Ioșka era mereu grăbit, fugea la ziar,
apoi la câinii lui de pripas pe care-i adă-
postea în incinta fostei unităţi militare de
la Odoreu.

A fost un om luminos care a lăsat ju-
deţului Satu Mare un adevărat tezaur de
mărturii despre lumea cea veche și demult
apusă, salvând de la neant sute și sute de
întîmplări pilduitoare ale trecutului.   

A avut și norocul ca alături de el să

se afle o femeie, soţia lui, Mariana,  care
l-a înţeles pe deplin și care i-a împărtășit
preocupările, bucuriile, idealurile.

A bătut judeţul acesta literalmente
la pas și mi-a mărturisit că nu există cot-
lon pe care să nu-l fi cercetat. Graţie lui,
avem acum o altă percepţie asupra pa-
trimoniului nostru spiritual și material.
El s-a aplecat cu iubire asupra unor per-
sonaje din trecutul nostru recent, cum
ar fi haiducii Vasile Blidaru și Griga lui
Ianoș, pretul greco-catolic  martir Victor
Fanea ori călugărul vindecător Mihai
Neamţu de la Prilog.

Una din cărţile mari ale lui Ioșka este
“Conace, oameni, destine” în care a adu-
nat cu migală și fericită pricepere po-
veștile legate de conacele din judeţul nos-
tru, un volum de o excepţională valoare
documentară. 

Ultima sa carte antumă, “Călător pe
drumuri de ţară”, apărută în preajma
morţii sale, are pe coperta a patra o poză

ciudată< Ioșka este fotografiat din spate
pe o cărăruie dintr-o pădure. Rama im-
aginii reprezintă pădurea în timpul verii,
iar în centru, imaginea aceleiași păduri,
într-un  peisaj de toamnă târzie.

La lansarea cărţii, care a avut loc la
Foieni, l-am întrebat ce a vrut să spună
cu imaginea aceasta, dar el mi-a spus că
voi descâlci eu mai târziu sensul acestei
stranii fotografii. Şi Ioșka a avut dreptate,
mult mai repede decât ne-am fi putut
noi imagina atunci.

Să fiu sincer, și acum îmi este foarte
greu să cred că el nu mai este. Uneori, îl
aștept să intre la mine la birou, discret și
mereu grăbit, ca să-mi mai povestească
despre una din noile sale izbânzi în câm-
pul literelor.

Pot spune că Ioșka era din acea tot
mai rară stirpe de oameni cu care viaţa
ta se îmbogăţește. Un om vertical, care
și-a făcut meseria de gazetar cu profe-
sionalism, conștiinţă și uriașă iubire de

semeni.
L-am visat noaptea trecută, în mij-

locul unei mulţimi ce ieșea dintr-o bise-
rică de lemn. Era îmbrăcat într-o cămașă
roșie și atunci când m-a observat și-a
pus un deget peste buze și a plecat mai
departe cu ceilalţi, surâzând tainic.

În toamnă, pe mormântul lui vor
pâlpâi lumânările celor trei ani de la gră-
bita lui plecare înspre asprele seninătăţi.
Dar amintirea sa, curată și solară, va lu-
mina întunecoasele zile ale existenţei
noastre. 

Scriitorul Iosif Ţiproc a ascuns între
coperţile cărţilor sale o lume plină de
viaţă și întîmplări miraculoase. Iar noi,
cei care aparţinem lumii aceleia, îi vom
păzi memoria. Şi dacă sfârșitul său ne-a
întunecat speranţele, ele vor renaște toc-
mai din credinţa că oameni asemenea
lui sunt daţi de Dumezeu pe pământ ca
să le fie celorlalţi drept pildă și călăuză.

Felician Pop

Gânduri la o aniversare

Scriitorul Iosif Ţiproc a ascuns între coperţile cărţilor sale o
lume plină de viaţă și înt]mplări miraculoase. Iar noi, cei care
aparţinem lumii aceleia, îi vom păzi memoria. Şi dacă sfârșitul său
ne-a întunecat speranţele, ele vor renaște tocmai din credinţa că
oameni asemenea lui sunt daţi de Dumezeu pe pământ ca să le fie
celorlalţi drept pildă și călăuză.

LOCALE

Corneasca, satul care apar\ine de

dou[ comune< Bixad ;i T]r;ol\

M
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“Cineva ar trebui s[ scrie ;i des-

pre Corneasca, acolo unde s[tenii

`;i ̀ ngroap[ mor\ii ̀ n gr[dinile ;i

cur\ile lor, c[ era prea departe s[-

i duc[ p]n[ la vale, ̀ n Bixad. Fru-

mos t[r]m ;i la Corneasca, unde

nu sunt dec]t c]teva case aproape

p[r[site - acesta a fost unul din co-

mentariile f[cute s[pt[m]na tre-

cut[ pe site, la articolul scris ̀ n “In-

forma\ia de Duminic!” despre

a;ezarea Tur\ B[i.

Recunoa;tem c[ ;tirea ne-a luat prin

surprindere, pentru c[ `nc[ nu am

aflat de a;ezarea ce poart[ aceast[ de-

numire. Din moment ̀ ns[ ce era amin-

tit[ ;i localitatea Bixad, am dedus c[ nici

Corneasca nu putea fi departe.

Pentru ajutor l-am contactat pe

etnograful Pop Iacob din Bixad, fostul

primar al acestei comune, care s-a ofe-

rit s[ ne conduc[ spre a;ezarea ce

poart[ de c]teva secole denumirea

Corneasca.

Drumul p]n[ la Corneasca trece pe

l]ng[ o vale ce se nume;te Valea

T]r;ol\ului iar cursul apei te `nso\e;te

de la poalele dealului p]n[ sus la min[.

P]n[ "chiar sus" nu am putut ajunge to-

tu;i pentru c[ drumul a fost blocat la un

moment dat de zeci de bolovani care s-

au rostogolit ̀ n ultimele zile pe drumul

`ngust pe care `n urm[ cu vreo 10 ani

circulau ma;ini `nc[rcate cu minereu.

Mina a dat numele a;ez[rii

Pop Iacob - `nv[\[tor, etnograf ;i

fost primar< 

"Numele a;ez[rii vine de la Mina

Corneasca, acolo unde timp de secole

s-a exploatat minereu. ~n special fier.

Mina a apar\inut c]ndva unei familii de

nem\i, care a cump[rat aceste locuri ;i

pe care apoi le-a colonizat cu muncitori

din Germania.

Se extr[gea atunci mult fier, dar

dup[ primul r[zboi mondial, c]nd ac-

tivitatea s-a mai redus, o parte din cei

coloniza\i s-au `ntors `n \ara lor de

ba;tin[. 
Dup[ cel de-al Doilea R[zboi Mon-

dial mina a fost preluat[ de comuni;ti

care au continuat s[ exploateze fierul ̀ n

folosul lor. Ei au f[cut atunci ;i ex-

plor[ri, c[ut]nd ;i alte filoane ;i resurse

de exploatat. La un moment dat s-a ob-

servat c[ ̀ n min[ exist[ un filon de mer-

cur care ̀ ns[ se ̀ ntindea spre Ucraina,

\ar[ aflat[ imediat la grani\a cu Cor-

neasca. A;a c[ au `nchis mina iar oa-

menii au r[mas f[r[ locuri de munc[.

Dup[ 1989 `n zon[ s-au mai f[cut ex-

plor[ri de c[tre Remin Baia Mare, ca-

re apoi a v]ndut ac\iunile unor aus-

tralieni. Ace;tia la r]ndul lor au pasat

mina unor englezi ca `n final ea s[ se

`nchid[ definitiv.

F[r[ locuri de munc[, dar ;i departe

de civiliza\ie, mul\i s[teni din Corneasca

au preferat s[-;i lase casele sau s[ le de-

moleze pentru a se muta mai aproape

de centrul de comun[.

Aici a existat c]ndva ;i ;coal[

Aici la Corneasca a existat c]ndva

via\[ mult[. Erau nu numai case mul-

te ;i ;coal[, dar ;i un pichet de gr[ni-

ceri. El exista `nc[ `nainte de Primul

R[zboi Mondial, pentru c[ atunci aici

era grani\a cu Cehoslovacia. Pichetul a

fost apoi mutat mai la vale. Locul de aici

e deosebit de frumos iar pe perioada c]t

am fost primar am reu;it s[ introducem

curentul electric.

Am vrut s[ fac din aceast[ zon[ un

centru turistic, de aceea s-a investit `n

drumul care e circulabil ;i azi. Era

`ns[ cam t]rziu deja, de;i speran\a nu

e pierdut[ definitiv.

Locul e a;ezat parc[ strategic, ̀ ntr-

o depresiune minunat[, unde oamenii

au avut la `ndem]n[ ap[ ;i lemne, iar

dealurile `nconjur[toare `i protejau `n

fa\a stihiilor naturii. Sus de pe dealuri

se vede toat[ panorama comunei ;i e o

senza\ie aparte s[ te afli peste `n[l\im-

ea turnului de la M[n[stirea Bixad. 

Oameni de seam[ s-au ridicat

din acest s[tuc

Din locul acesta, care pare acum ui-

tat de lume s-au ridicat oameni de vaz[.

Unul Finta Ioan este azi profesor ̀ n Sta-

tele Unite, dar avem ;i pe unul care es-

te preot romano-catolic la Roma. Se nu-

me;te Podac Dumitru.

Dintre fo;tii b[;tina;i nem\i, cea

mai veche e familia numeroas[ a lui

Hri\iu Toader. Ei au r[mas aici unde ;i-

au construit case frumoase iar una

dintre nepoatele sale s-a c[s[torit cu un

neam\, care a cump[rat teren `n zon[

;i ;i-a construit o frumoas[ cas[ de va-

can\[.
Locul nu e numai frumos, dar ;i

inedit. Valea T]r;ol\ului desparte prac-

tic a;ezarea ̀ n dou[. Casele de dincoace

de vale apar\in comunei Bixad, cei de

dincolo de ap[ sunt deja locuitori ai co-

munei T]r;ol\.  

~n Corneasca poate fi v[zut[ ;i

cl[direa fostului pichet de gr[niceri ca-

re apoi a fost mutat[ mai la vale. ~n acest

loc au mai r[mas pu\ini locuitori, de;i

o parte din casele vechi sunt ̀ nc[ ̀ n pi-

cioare ;i se p[streaz[ `n forma lor

ini\ial[. Sunt case din acelea vechi, ca-

re peste c]\iva ani nu vor mai putea fi

v[zute dec]t ̀ n fotografii pentru c[ cei

de azi ̀ ;i cl[desc case mari ;i moderne. 

~ntr-adev[r a;a cum vi s-a relatat,

cei care tr[iau aici ;i-au `nmorm]ntat

mor\ii ̀ n gr[dini. Adev[rul e c[ cel mai

apropiat cimitir era cel de la M[n[sti-

rea Bixad. A;a c[ oamenii au preferat

s[ aleag[ ca cimitir curtea ;i gr[dina ca-

sei.

Morminte `n gr[dina

fiec[rei case

Aproape toate casele de aici au `n

curte ;i morminte dar poate c[ gestul

lor a fost motivat ;i prin faptul c[ ei ;i-

au iubit mult aceste locuri natale. Es-

te de pild[ un caz `n care omul se mu-

tase deja de mult din aceste locuri, dar

a vrut ca morm]ntul s[ i-l sape ̀ n cur-

tea fostei sale case. I s-a `ndeplinit do-

rin\a.
Corneasca era totu;i o zon[ departe

de civiliza\ie. Nu avea curent, ziarele nu

ajungeau, iar cu cei din sat aveau con-

tacte mai pu\ine.

Se spune c[ mai demult locul era

vestit ;i pentru apetitul sexual al fe-

meilor de aici. Ele se m[ritau repede, pe

la 14-15 ani, iar b[rba\ii lor plecau la di-

ferite lucr[ri. Erau pe la v]rsta de 18-

19 ani, r[mase acas[ f[r[ so\i iar b[rba\ii

care se aventurau pe aici erau bine

primi\i".

Domeniul apar\inea de fami-

lia Hri\iu

Hri\iu Toader - 63 de ani, unul din-

tre pu\inii b[;tina;i din Corneasca< 

"Zona se nume;te Corneasca, dar

noi de fapt avem buletin de T]r;ol\,

pentru c[ suntem desp[r\i\i de cei din

Bixad de o vale. C]ndva bunicul ;i

str[bunicul meu aveau aici `n pro-

prietate toate domeniile. :i mina ;i

moara de ap[ era a noastr[, dar ;i ba-

toza veche. Aici la moara noastr[ ve-

neau oameni s[ macine gr]u ;i porumb

din toate satele. 

~n anii '50 ne-au b[gat `ns[ `n

tov[r[;ie (nota redac\iei< CAP). Culmea

e c[ pe cei din Bixad nu i-au colectivi-

zat, numai pe noi cei care apar\ineam

de T]r;ol\. A;a c[ am avut un ghinion

mare de tot. Cu moara ne-au ;antajat.

Spuneau s[ intr[m `n tov[r[;ie cu

p[durile ;i terenurile noastre c[ atunci

ne vor l[sa moara. Am intrat p]n[ la

urm[ dar tot ne-au luat moara, apoi ;i

batoza. Acum `ncerc[m s[ primim

`napoi m[car o parte din p[durea

noastr[ care se ̀ ntindea peste 20 de hec-

tare. 
Tata a fost un om aprig, nu vedea cu

ochi buni regimul comunist care ̀ nce-

pea s[ acapareze totul.

Era ata;at ;i de preo\ii ;i c[lug[rii

greco-catolici de la M[n[stirea din Bi-

xad, care `n anul 1948 au fost izgoni\i

de acolo pentru c[ nu au vrut s[ treac[

la ortodoxie.

~n acel an primise ;i el ordin de che-

mare ̀ n armat[ dar nu a vrut s[ mearg[.

A fugit ;i el `n p[durea de la S[p]n\a,

acolo unde erau ascun;i ;i preo\ii gre-

co-catolici. Tata a stat acolo c]t a stat,

apoi `ntr-o zi l-a `ntrebat pe p[rintele

Gheorghe (Marina)< 

“- Oare c]t vom sta aici p[rinte?

- Poate 10 ani, poate 20, nu ;tim

`nc[“ - i-a r[spuns p[rintele. Atunci ta-

ta s-a r[zg]ndit, s-a s[turat de pribegie

;i s-a dus `n armat[. Eu deja eram

n[scut dar tata nu m[ v[zuse numai

dup[ ce `mplinisem anul.

Noi am r[mas aici s[ locuim, chiar

dac[ mul\i au plecat `ntre timp de pe

aceste locuri. Am 9 copii, dar o parte

din ei lucreaz[ ̀ n ale \[ri. Din cei 9 nici

unul nu vrea s[ vin[ s[ locuiasc[ aici.

Poate cel mic, dar ;i el are o fat[ din Le-

chin\a ;i nu cred c[ nu se vor stabili aco-

lo.

E aur `n min[

Mina aici se exploata c]ndva din

plin. Galeriile se `ntind sub tot dealul,

locul e ;i ciudat `n felul s[u pentru c[

aici exist[ de fapt o ramifica\ie unde se

`nt]lnesc grani\ele a 4 comune< Tur\,

C!m]rzana, Bixad ;i T]r;ol\. Dup[

1989 aici s-a g[sit ;i aur, dar eu a;a ;tiu

c[ nu e mult, a;a c[ au `nchis mina. 

:i familia noastr[ are cimitir `n

gr[din[. E acolo la casa surorii mele.

Noi aici ne-am `ngropat mor\ii. S[ fie

mereu aproape de noi. Locul e frumos

de tot, din curtea casei mele v[d toat[

zona Bixadului. Anul trecut au venit ̀ n

pelerinaj ni;te tineri studen\i de la re-

ligie. Au urcat p]n[ la mine ;i le-a

pl[cut enorm....". 

Ne-am n[scut aici, vom muri

aici

Ardelean Vasile - cioban< "~mi pasc

oile aici ̀ n gr[din[ pentru c[ e loc des-

tul. E frumos ;i lini;tit la noi iar eu nu

a; pleca de aici niciodat[. Nu to\i tinerii

vor `ns[ s[ tr[iasc[ aici. Ei vor mai

aproape de lume. Mul\i de la noi ;i-au

`nmorm]ntat mor\ii ̀ n cur\i ;i gr[dini.

:i `n vecini de mine, dup[ ce au murit

cei doi b[tr]ni, ei au fost `ngropa\i `n

gr[din[, cu vedere la drum. A;a le-a fost

dorin\a...”   

Ravas Maria - "a Gicului"< "Noi

ne-am n[scut aici ;i de pe aceste locuri

nu mai plec[m niciodat[. Curent nu am

avut p]n[ acum c]\iva ani, dar nu ne-

am pl]ns nici atunci, chiar dac[ via\a

nu ne-a fost u;oar[. Am un b[iat care

;i-a construit o vil[ `n curtea casei

vechi. Am ;i str[nepoat[ iar eu sper c[

zona va fi locuit[ mereu.

Noi nu avem cimitir ̀ n gr[din[, dar

pu\ine sunt casele care nu au a;a ceva

`n curtea lor. Unii ;i-au f[cut morm]nt

`n curte din dragoste pentru locul na-

tal. Al\ii poate din fudulie. Adev[rul e

c[ cimitirul de la m[n[stire e prea de-

parte pentru noi cei de aici”. 

Vom deschide o carier[ de

piatr[

Ioan T[tar - primarul Bixadului<

"Acolo `n Corneasca ar fi `n jur de 38

de case ;i gospod[rii, inclusiv cele

construite mai recent. Zona e una de-

osebit de frumoas[ care ar fi exce-

lent[ pentru turism. Mina s-a ̀ nchis mai

demult, dar noi vrem acum s[ deschi-

dem acolo o carier[ de piatr[. 

A;a cum spunea ;i Eminescu,

"Mun\ii no;tri aur poart[/ Noi cer;im

din poart[ ̀ n poart[..". Adic[ noi pl[tim

bani grei pentru piatra pe care o

cump[r[m de la Negre;ti, c]nd colo

avem noi piatr[ ̀ n comun[, bun[ de ex-

ploatat. 
Dac[ numai pentru drumurile

noastre aducem piatr[, tot am f[cut ce-

va util. Drumul forestier e bun, circu-

labil." 

Dincolo de via\[ ;i de moarte

Dup[ ce am cobor]t de la munte ;i

am trecut prin toate cimitirile oame-

nilor din Corneasca ne-am oprit s[ ne

tragem sufletul ;i s[ ne sp[l[m cizme-

le pline de noroi, `n albia curat[ ;i ge-

neroas[ a V[ii T]r;ol\ului. A;ezarea pi-

toreasc[, unde am fost pentru c]teva ore

oaspe\i, a r[mas departe ̀ n urm[, cu oa-

menii s[i puternici ;i de caracter, cu po-

ve;tile ;i ineditele lor cimitire din cur\i

;i gr[dini, care doar pentru unii re-

prezint[ o ciud[\enie. 

Asta pentru c[ cei care cunosc is-

toria acestor locuri ;tiu bine c[ o;enii

;i-au iubit ̀ ntotdeauna p[m]ntul. Pen-

tru ei acesta reprezenta nu numai ave-

rea l[sat[ din mo;i str[mo;i, dar ;i o

surs[ de existen\[. Nici nu e de mira-

re c[ oriunde au plecat ̀ n lume, o;enii

s-au `ntors mereu la glia lor str[bun[.

~ntre ei ;i lutul natal a existat de veacuri

un leg[m]nt, un jur[m]nt de credin\[

ve;nic[, pe care ;i unii ;i al\ii l-au res-

pectat, nu numai ̀ n via\[, dar ;i dincolo

de moarte... Iosif |iproc

Hri\iu Toader ;i etnograful Pop Iacob vorbesc cu m]ndrie de a;ezarea veche `n care se exploata minereu de fier

Valea T]r;ol\ului desparte practic satul Corneasca `n dou[. Casele de dincoace de vale apar\in comunei Bixad,

cei de dincolo de ap[ sunt deja locuitori ai comunei T]r;ol\.  
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Vama - legenda cimitirului ascuns 

din p[durea de stejari

M
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Exist[ `n jude\ul nostru un loc

care poate e unic `n \ar[< cimitirul

din p[durea satului Vama. Locul

este denumit `n mai multe feluri,

chiar ;i de localnici. Unii `i spun

“cimitirul de sus”, al\ii “cimitirul

dintre goruni”, dar oricare i-ar fi

denumirea lui, el are frumuse\ea

lui aparte. De cimitir am mai

scris ;i `n urm[ cu mai mul\i ani

c]nd s[tenii s-au revoltat la vestea

c[ stejarii din cimitirul lor urmau

s[ fie t[ia\i. Chiar dac[ de atunci

au mai fost dobor]\i  c]\iva arbori

mai b[tr]ni, cimitirul a r[mas pe

loc cu toate mormintele, pove;ti-

le ;i legendele sale. Tot atunci, unii

din sat au fost de p[rere c[ acel ci-

mitir ar trebui s[ fie declarat re-

zerva\ie natural[, numai c[ din

toate g]ndurile lor, p]n[ acuma

nu s-a realizat nimic.

Cimitirul este situat pe dealul lo-

calit[\ii Vama, la vreo 500 de m de ce-

le dou[ biserici, ortodox[ ;i cea greco

catolic[, la poalele unei p[duri de ste-

jari ;i poate fi z[rit chiar de la intrarea

`n sat. Despre vechimea lui p[rerile sunt

`mp[r\ite chiar ;i `ntre b[tr]nii satului.

Unii spun c[ ar fi vechi de 300 de ani,

al\ii afirm[ c[ “numai” de 200.

Nimeni nu ;tie `ns[ cu exactitate

nici dac[ cimitirul a fost f[cut `ntre co-

paci, sau copacii au fost planta\i dup[

ce mormintele au fost s[pate. Ce caut[

totu;i un cimitir cu vreo 800 de mor-

minte pe coama unui deal, `n mijlocul

p[durii? 
S[tenii nu sunt lipsi\i totu;i de

fantezie c]nd vorbesc. Ei spun c[ fo;tii

b[;tina;i au amenajat cimitirul acolo

sus pe deal pentru a-;i ascunde mor\ii

din fa\a t[tarilor care invadau aceste

\inuturi `n urm[ cu sute de ani ;i

p]rjoleau totul `n calea lor. Ace;tia nu

iertau nici mormintele, a;a c[ oamenii

au decis s[ ascund[ cimitirul `ntre co-

paci. 
E sigur[ doar o variant[ a localni-

cilor, care poate fi ;i infirmat[, dar ;i

confirmat[.

E greu de spus, ce a fost `nt]i,

cimitirul sau p[durea

P[rintele ortodox Ioan Roman, ca-

re sluje;te aici de 15 ani, st[ ;i el pe

g]nduri atunci c]nd vorbim nu numai

de denumirea cimitirului, dar ;i de ve-

chimea lui<

“I se spune de c[tre unii cimitirul

de sus, dar sunt ;i mul\i care `l numesc

cimtirul dintre goruni. E greu de spus

;i ce a fost `nt]i, p[durea sau cimitirul. 

~n arhiva bisericii nu apar aseme-

nea `nsemn[ri. Biserica e `ns[ ;i ea ve-

che de tot.

Clopotul de pild[ dateaz[ din anul

1702. Ce se `nt]mpla `n acei ani se ;tie.

T[tarii veneau ;i ardeau totul `n calea

lor. Satul ar fi vechi de 700 sau 800 de

ani iar cimitirul dateaz[ precis de 200

sau 300 de ani. 

El se `ntinde pe o por\iune de 2 ha

;i cuprinde un cimitir mai vechi, aco-

lo unde acum nu se mai

`nmorm]nteaz[. Are ;i o parte, pe ca-

re noi o numim cimitirul nou, acolo

unde nu sunt at]\ia arbori.

Cimitirul cel mare e `ns[ cel dintre

copaci. Chiar dac[ avem un cimitir ;i

spre Vama, l]ng[ ;osea, foarte mul\i oa-

meni din sat doresc s[-;i `nmorm]nte-

ze aici mor\ii.

Unii spun c[ vor s[ fie `ngropa\i

la umbra stejarilor

De ce doresc s[-;i aduc[ mor\ii aici?

Eu cred c[ se sugereaz[ acea idee c[

acest loc e ve;nic, c[ aici va exista ci-

mitir mereu, pentru c[ ;i copacii vor

d[inui `nc[ secole de acum `ncolo.

Apoi e locul acesta frumos, pe coa-

ma unui deal, `ntre stejari. Mul\i spun,

c]nd `nc[ sunt `n via\[< Eu vreau s[ fiu

`ngropat acolo sus `n deal, ca s[-mi \in[

umbr[ gorunii b[tr]ni ;i de unde pot

vedea tot satul meu natal.

Fiecare cu g]ndirea lui, dar adev[rul

e c[ acest loc e unicat `n \ar[. Eu per-

sonal nu am mai auzit de un astfel de

cimitir.

Legenda lepro;ilor

Cimitirul are fire;te ;i legenda lui.

Se spune c[ aici erau adu;i lepro;ii, `n

timpul marilor epidemii care au afec-

tat ;i aceste \inuturi. Ei erau trata\i `ntr-

un loc amenajat separat, un fel de ba-

rac[, f[cut[ din sc]nduri.

Aceasta ar fi fost ridicat[ pe locul

unde azi o familie `;i are cripta. B[tr]nii

satului spun c[ acel loc chiar c[ a

existat c]ndva, dar nu este exclus ca to-

tul s[ nu fie dec]t o legend[ a localni-

cilor. 
Acum c[ locul este a;a de inedit, nu

ar fi r[u ca el s[ fie declarat ca rezerva\ie

natural[. Ar putea fi ;i un loc de

atrac\ie pentru turi;tii care viziteaz[

|ara Oa;ului, mai ales c[ ei nu sunt

pu\ini.
Ar fi `ns[ nevoie de o sus\inere ;i

popularizare ;i din partea prim[riei lo-

cale” - ne-a spus p[rintele Roman.

Numai c[ `n pagina Prim[riei Va-

ma, care apare pe internet, nu se amin-

te;te niciun cuv]nt de locul care ar pu-

tea s[ devin[ o atrac\ie deosebit[ pen-

tru turi;ti. Pe internet sunt postate to-

tu;i c]teva informa\ii despre obiectivele

turistice din zon[, dar ele se refer[ doar

la B[ile Puturoasa, la Valea M[riei ;i la

Ceramica din Vama.

Niciun cuv]nt despre locul acesta

unicat `n \ar[. Poate c[ exist[ ;i o ex-

plica\ie. Obiectivul nu are nici un

drum de acces pentru ma;ini.

Morm]nt s[rac, morm]nt

bogat

Totu;i ce ar putea vedea un str[in

care face efortul s[ urce p]n[ la cimi-

tir?  Timp de o or[, c]t ne-am aflat

s]mb[t[ dup[-masa `n cimitirul p[du-

re din Vama, am privit locul cu ochii

unui eventual turist. Locul e adev[rat

inedit iar mormintele din cimitir vor-

besc singure despre istoria acestei

a;ez[ri. ~i `n\elegem acum ;i pe oame-

nii de ;tiin\[ care rescriu istoria unor

locuri dup[ descoperirile din cimitire. 

~n cimitirul p[dure din Vama, ma-

joritatea mormintelor vechi sunt

s[r[c[cioase. Ele amintesc de o lume

mai `ndep[rtat[, `n care oamenii erau

s[raci cu to\ii ;i c]nd nu-;i permiteau

nici m[car o cruce de fier la cap. 

Pot fi v[zute morminte care sunt

`mprejmuite de bolovani mari ;i ro-

tunzi, sco;i din albia r]ului. E clar c[ fa-

milia respectiv[ nu a avut bani pentru

o ram[ din beton a morm]ntului. ~n

schimb din dragoste ;i respect pentru

cel `ngropat a f[cut eforturi uria;e

pentru a urca pietrele pe dealul cimi-

tirului, care zeci de ani de zile nu a avut

m[car un drum.

Pot fi v[zute ;i morminte mai noi

;i luxoase, cu cruci f[cute din marmur[

neagr[. Faptul `n sine dovede;te c[ fa-

milia care l-a preg[tit e `nst[rit[,

permi\]ndu-;i o asemenea investi\ie.

Aici pe crucile ;i pe pietrele mor-

mintelor lipsesc textele duioase care

apar pe mormintele din alte a;ez[ri.

~nafar[ de numele celui decedat, anul

na;terii ;i al mor\ii, nu se mai men\io-

neaz[ nimic, eventual doar un simplu,

“Dormi\i `n pace”!

Gestul  vrea s[ explice poate faptul

c[ pentru s[tenii din Vama moartea a

fost ;i este un lucru firesc ;i c[ nu mai

e loc pentru cuvinte ;i lacrimi inutile.

~n cimitir, la mormintele proasp[t

s[pate, poate fi v[zut[ ;i compozi\ia so-

lului din p[dure. E o argil[ de culoare

galben[ ;i lipicioas[, cu mici buc[\i de

pietre, pe care cu greu am putut s[ o

d[m jos de pe talpa bocancului de ca-

re s-a lipit stra;nic.

Apoi se deschide de aici o vedere

splendid[ spre mai multe zone ale

|[rii Oa;ului. Pot fi v[zu\i mun\ii

Oa;ului, barajul de la C[line;ti, dar ;i

toate bisericile din jur. E o senza\ie

aparte s[ prive;ti toat[ zona de la ni-

velul turnului bisericii sau al dealuri-

lor.  

:i eu tot acolo m[ voi odihni

- spune primarul Corodan

Vasile Corodan - primarul comu-

nei, are ;i el o parte din rude `n cimi-

tirul p[dure< 

“Cimitirul e foarte, foarte vechi, dar

date exacte despre el nu a\i putea g[si

dec]t la parohie. De ce ;i-au f[cut to-

tu;i cimitir `ntre copaci? 

Ar fi dou[ explica\ii. Terenul este

potrivit pentru a;a ceva pentru c[ es-

te argilos ;i nu \ine apa `n loc. Apoi nu

e departe nici de sat. Legendele care cir-

cul[ despre el le-ar ;ti mai bine b[tr]nii

satului. ~n monografia comunei Vama,

scris[ de domnul Haiduc, apar scrise

c]teva lucruri despre cimitir. Zon[

protejat[ nu a fost declarat[. Doar

Valea M[riei se bucur[ de o astfel de

protec\ie. ~n cimitirul acela am ;i eu

`nmorm]ntate rude ;i tot acolo m[ voi

odihni ;i eu”.

Man Dumitru - secretarul Prim[riei

Vama nu a putut s[ ne spun[ nici el

prea multe despre legendele cimitiru-

lui din p[dure, dar a recunoscut faptul

c[ ;i locul s[u de veci va fi tot `n acest

cimitir.
Nichita - Pascu Adela - Negre;ti

Oa;< 
“Tata, Pascu Emilian, a fost timp de

43 de ani preot la Vama. |in bine

minte c[ oamenii veneau la el, cer]nd

s[-;i `ngroape mor\ii `n cimitirul din

p[dure. F[ceau asta chiar dac[ pe vre-

mea aceea nu aveau cale de acces ;i du-

ceau sicriele prin gr[dinile oamenilor.

Spuneau c[ e frumos locul. ~l preferau

pe acesta, de;i atunci func\iona deja ;i

cimitirul de l]ng[ drumul care duce la

Valea M[riei. Cimitirul e foarte, foar-

te vechi...”.

Doar gorunii b[tr]ni ;tiu

`ntregul adev[r

De;i am stat de vorb[ cu foarte

mul\i oameni din Vama, nu am reu;it

s[ afl[m toate secretele “cimitirului

p[dure”. Singurii care ar ;ti s[ ne

spun[ istoria lui ;i `ntregul adev[r

sunt doar gorunii, la r[d[cina ;i umbra

c[rora se odihnesc cei care au tr[it

c]ndva pe aceste meleaguri. 

Stejarii b[tr]ni, care spre deosebi-

re de oameni sf]r;esc `n picioare, pre-

cum ;i mor\ii din cimitir, au `ns[ un

punct comun, care `i unesc pe vecie<

nici unii ;i nici al\ii nu au glas.

Aceast[ lini;te deplin[ a locului a

fost perturbat[ doar de discu\iile pe ca-

re le-am purtat s]mb[t[ cu p[rintele

Roman `n cimitir. Cutreier]nd, `n lung

;i `n lat, c[r[rile p[durii, am `ndr[znit

pentru o clip[ s[ tulbur[m lini;tea ce-

lor ce de secole `;i dorm aici somnul lor

cel de veci. 

S[ ne fie cu iertare... 
Iosif |iproc

B[tr]nele satului spun c[ cimitirul a ajuns acolo sus pe deal pentru c[ `n trecut localnicii `;i 

ascundeau mor\ii din fa\a n[v[litorilor. Preotul Ioan Roman vrea s[ fie ;i el `ngropat aici. 
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nd-o

;i pe Mirela
Goste,

`nv[\[
toarea

satulu
i care

pred[
la

;coala
de clas

ele I-IV
.

De la p[linc
ie, dr

umurile
se

rami!c[ `n mai multe direc\i
i, spre

;coal[
, spre

biseric
[ sau spre d

ealul

Soconz
elului,

dar c]n
dplou[

saunin
ge

uli\ele
devin

impracti
cabile.

Starea

uli\elo
r, a"at

e pe co
ama dealu

rilor, e

marea nemul\um
ire a s[tenil

or din

Cu\a,
pentru

c[ ori
de c]te

ori le v
in

acas[ c
opiii d

e la ora
;, trebu

ie s[-;i
lase

ma;inile
`n centru

l satulu
i, unde

apoi

le g[sesc
zg]ria

te sau cu parbri
zele

sparte.

S[teni
i au do

u[ per
echi d

e

cizme, de b
iseric[

;i de to
ate

zilele

Localn
icii spu

n c[ ei
s-au ob

i;nuit

de at]\
ia ani

cu noroai
ele ;i c

[ au `n

dotare
dou[

perech
i de cizme de

cauciu
c< una d

e toate
zilele ;

i o pere
che

pentru
duminic[, a

tunci c
]nd se duc

la slujb
e la bis

eric[.

Sf]ntu
l l[ca;

este fre
cventa

t de fap
t

de tot sat
ul, pen

tru c[ oamenii di
n

Cu\a sunt n
u numai prie

teno;i
;i

sociab
ili, dar

;i foar
te cred

incio;i
.

Preot
ul sat

ului e
ste p[rin

tele

ortodo
x Zoic

a; Vio
rel iar

s[tenii
sunt

foarte
ata;a\i

de el. ~n
primul r]n

d

pentru
c[ locu

ie;te `n
mijlocul

lor de

c]\iva
ani ;i n

u i-a p[r
[sit, a;

a cum
a

f[cut p
reotul

de din
aintea

lui, car
e a

plecat
`n Spania

la rude
;i nu s-a mai

`ntors
`n sat n

iciodat
[.

"A;a p[
rinte n

uo s[m
ai avem

noi",

ne-a sp
usRus

Lucre\
ia iar v

orbele
ei au

fost c
on!rm

ate ;i de
priete

na ei<

Domu\a Lu
cre\ia.

M[n[sti
rea se

reface

C[ localn
icii su

nt cre
dincio

;i o

doved
e;te ;i fapt

ul c[ ei dor
esc s[

recl[d
easc[

fosta m[n[sti
re greco-

catolic
[, care

se a"a
`n raza

satului
, pe

v]rful
unui d

eal.

Funda
\ia m[n[sti

rii a ;i fos
t

turnat
[ recen

t, l]ng
[ o cru

ce care
s-a

s!n\it
`nc[ an

ul trec
ut. M[n[stir

ea de

la Cu\a nu are o istorie
oareca

re. ~n

urm[ cu 3 s
ecole e

a era fr
ecvent

at[ at]
t

de loca
lnici, c

are nu
aveau b

iseric[
, c]t

;i de s[
tenii d

in Soco
nzel.

Apoi e
a s-a d

es!in\a
t iar lu

crurile

s!nte d
e acolo

au ajun
s la bis

ericile
de

lemn din cele do
u[ a;ez

[ri. No
roc nu

a avut
nici un

a. Bise
rica de

lemn din

Soconz
el a ars

anul ac
esta, ia

r cea d
in

Cu\a `n
1911.U

nii spu
n c[ era

lamijloc

;i un blestem
, dar m

ai multe de
spre

`nt]mpl[ri st
ranii le

gate de
m[n[stir

e

se vor
putea

citi `n
cartea

lui Fel
ician

Pop ;i
Robert

Laszlo
- Istori

a secre
t[ a

S[tmarului,
`n curs

de apa
ri\ie.

Legen
da lui

Blidar
u e pes

te tot

Un moment im
portan

t `n via\a

comunit[\
ii loca

le s-a consu
mat `n

anul 20
08 c]n

d Prea
S!n\ia

Sa, Ius
tin,

episco
pul

Maramure;u
lui

;i

S[tmarului,
a s!n\i

t lucr[r
ile inte

rioare

;i exte
rioare

ale bis
ericii.

Politic
ienii

din jude\ n
u au ratat e

venim
entul d

e

a se ar[ta
`n mul\ime, pen

tru cele

c]teva
zeci de

voturi
care po

t! adu
nate

`n a;ez
area `m

b[tr]n
it[.

Dinco
lo de d

eal se a
"[ deja

jude\u
l

Maramure;, c
u satele

B[i\a
de Sub

Codru
,Huta

;iOde;
ti, deve

nite ve
stite

pentru
c[ de n

umele lor
s-a leg

at via\a

;i apo
i legen

da haidu
cului

Vasile

Blidaru
- (1911

- 1958
).

Cel pu
\in o povest

e cu "Blidar
u"

toat[ l
umea ;tie

`n Cu\a,
acolo unde

acesta
a avut m

ulte ne
amuri ;i

dac[

am `ncepe
s[-i asc

ult[m
pe to\i

s[tenii
,

am mai put
ea scrie o carte

despre

neuita
tul hai

duc al
codrilo

r s[tm
[reni

;i maramure;en
i.

Ingine
rul Ioa

n Suciu
a scris

o

monogr
a"e

~n via\
[ am g[sit-o

;i pe v[
duva lu

i

baciu
Negrean

u, car
e a sf]r;it

`n

`nchiso
area de

la Ghe
rla `n 1

958, !i
nd

condam
nat[ pe

ntru c[
l-ar ! a

jutat p
e

haiduc
ul Blid

aru.

Exist[
`n satm

aimulte fam
ilii care

se num
escGo

ste. Sun
t cu toa

te rude
cu

fostul h
aiduc,

iar uni
i au avu

t de suf
erit

pentru
cel car

e `n an
ii '50 a

avut cu
raj

de unu
l singu

r s[ `nf
runte u

n regim
de

cumplit[ te
roare.

~n 2008 la Cu\a a avut l
oc ;i o

lansare
de cart

e, de fa
pt o m

onogra
!e

a s[tucu
lui, scr

is[ de ing
inerul

Ioan

Suciu,
un !u al satu

lui car
e s-a r

etras

`n satul n
atal d

up[ pensio
nare.

~n

cartea
lui Su

ciu g[sim
;i pov

estiri

despre
haiduc

ul Blid
aru, ca

re a r[m
as

nemuritor
;i `n ac

este lo
curi.

Amintiri d
espre s

atul de

odinio
ar[

Numai c[ din frumosul s[
tuc de

odinio
ar[, a

zi au
r[mas mai mult

amintirile
.Dintr

e cele v
reo 300

de case
,

nu toate
mai sun

t locu
ite. M

ul\i,

b[rba\
iimai ales,

s-au gr
[bit s[

semute

`n cim
itirul d

e la cap
[tul sa

tului, u
nde

se odih
nesc `n

lini;tea
codrul

ui, l[s]
nd

`n urm
[ femei v[du

ve.

Necaz
ul cel

mare e c
[ tinerii

nu

prea do
resc s[

se stab
ileasc[

aici la \
ar[,

de;i ac
um drumul e bu

n, iar d
in Satu

Mare de pild[ p]n[ `n sat se
poate

ajung
e ;i `n 35-40

de minute
cu

ma;ina.
Cei pl

eca\i s
e `ntorc

acas[
doar

pentru
c]teva

ore. V
in la sf]r;it

de

s[pt[m
]n[ ;i

se `nto
rc repe

de la o
ra;,

cu portba
gajul p

lin de car
to!, la

pte,

br]nz
[ ;i sm

]nt]n
[ ;i !re

;te cu

afum[turile
de la p

orc.

"S-au dezobi
;nuit d

e lucru
l de la

\ar[. A
m fete la

ora; ca
re erau

foarte

harnic
e acas[.

Acum
nu c[ ele ar !

lene;e,
dar c]

nd vin acas[,
fac nu

mai

ce le sp
un" - n

e-a pov
estit ta

nti Luc
re\ia

Rus.

Porcii
nu mai cres

c `n p[dur
e

Tot ea
ne-a p

ovestit
;i desp

re felu
l

`n care i-
au disp[r

ut 8 po
rci mari, de

120 - 130
de kg, ca

re au plecat
`n

p[dure
de und

e nu s-au mai `nto
rs.

Dup[
cum se ;tie

, `n Cu\a s
[tenii

`;i

\ineau
porcii

`n p[dur
ile din jur.

Metoda
era simpl[< p

rim[vara
`i

scotea
u la p[du

re iar `
n toamn[ ei s

e

`ntorc
eau mai mul\i ;i

mai gra
;i.

Adese
a scroa

fele
s[teni

lor se

`mperech
eau cu mistre\ii

iar efe
ctul

era "na;te
rea" m

istreci
orilor.

Dup[

acea `n
t]mplare n

umai l[s[m
porcii `

n

p[dure
- ne-au

spus so
\ii Rus

, dar n
u

este ex
clus ca

al\ii s[
mai folo

seasc[

vechea
metod[ d

e cre;t
ere a p

orcilor
,

"made `n
Cu\a".

O mistrea
\[ avea

;i fostul

p[linc
aro; d

espre
care am scris `

n

urm[ cu 3 ani, c
]nd el

`nc[ m
ai tr[ia

.

Acum
s-a dus ;i

el `n lumea celor

drep\i,
de;i er

a `nc[
un om

t]n[r,
care

putea s
[-;imai ajute

mult ;i b
ine sat

ul.

Are sa
tul viit

or?

Are sat
ul viito

r? - est
e `ntre

barea l
a

care s[
tenii ;

tiu deja r[spun
sul< N

u.

"Dac[
noi pl

ec[m
din ast[ lume, `n

Cu\a n
u va mai r[m

]ne ni
mic", spu

n

oamenii ;i
poate

c[ vor
bele lo

r spun

doar ad
ev[rul.

Ce se v
a `nt]m

pla totu
;i

cu satu
l?

Ne `nchip
uim noi de

ja aceast
[

varian
t[, dup

[modelul
altor sa

te und
e

via\a
abia mai p]l

p]ie<
casele

vor

r[m]ne go
ale sau

se vor
vinde

unor

oameni car
e nu vo

r face c
inste a

cestor

locuri
, codr

ii se vor r[
ri din

cauza

drujbe
lor nem

iloase,
;coala

satului
se

va dem
ola ;i e

a, cum
s-a f[c

ut `n at
]tea

;i at]te
a locur

i. R[m
as f[r[

enoria
;i ;i

preotu
l satulu

i va ple
ca,magazin

ele se

vor `nc
hide di

n lips[
de clie

n\i iar
spre

Cu\a n
u vam

ai exist
a niciu

nmijloc de

transp
ort.

Amvrea di
n su"e

t ca un
asemenea

!nal s
[ nu se `nt]m

ple vreoda
t[ ;i

tocmai de a
ceea am

vrea ca
semnalul

nostru
de alarm

[, s[ se aud[ p]n[

depart
e. P]n[

nu e p
rea t]r

ziu.
Iosif |

iproc

~n Cu\
a nu es

te cas[
unde s

[ nu !e
p[linc[

`n beci
sau `n

c[mar[, pe
ntru c[

fructe
;i borh

ot se a"
[ `n !e

care cu
rte

~n Cu\a, t
oate drumurile duc

la p[linci
a din centru

l satului

Czumbil Iozsef< “Satul nostru avea c]ndva 49 de case ;i toate erau locuite de oameni harnici. Apoi la mijlocul anilor '60

ei au `nceput s[ se mute la Ciume;ti sau la Sanisl[u. Necazul nostru cel mare nu e lipsa curentului, ci atacurile mistre\ilor

din p[dure care distrug toat[ recolta. Ne p[zim recoltele luni de zile, st]nd nop\ile ̀ n colibe, aprinz]nd focul, f[c]nd g[l[gie

cu t[l[ngile. Sunt foarte mul\i mistre\i `n zon[ iar v]n[torii nu reu;esc s[ `i r[reasc[.”
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Vii;oara, satul dintre dunele de

nisip vizitat mai mult de mistre\i 

Exist[ un s[tuc `n jude\, pe

nume Vii;oara, care `nc[ mai

apare pe harta jude\ului, de;i `n

a;ezare abia mai locuiesc c]teva

persoane. 

Vii;oara se afl[ `n raza comunei

Ciume;ti, la 7 km de centrul de

comun[, dar ;i mai aproape totu;i de

comuna Foieni, aflat[ la doar 4 km

distan\[.

A\i auzit vreodat[ de

Vii;oara? Dar de “Ponyvas”?

Cine nu cunoa;te a;ezarea, greu va

ajunge vreodat[ la Vii;oara, pentru

c[ niciun indicator rutier nu te ajut[

s[ afli ̀ ncotro s[ o iei. Apoi pe oamenii

din Ciume;ti sau Foieni, degeaba `i

`ntrebi unde e satul Vii;oara, pentru

c[ to\i vor ridica din umeri, spun]nd

c[ nu au auzit vreodat[ de acest sat.

Dac[ `ns[ `i `ntrebi pe localnici cum

s[ ajungi `n "Ponyvas",  to\i  cei

`ntreba\i ;tiu r[spunsul. 

Sub acest nume popular este

cunoscut[ mica a;ezare, aflat[ la

margine de jude\, la doar c]\iva pa;i

de grani\a cu Ungaria.

Printre dunele de nisip din

Foieni

Noi am mai fost la Vii;oara, dar

atunci am intrat `n sat dinspre

Ciume;ti. Acum am ales traseul de la

Foieni, mult mai aproape iar pentru

a nu ne r[t[ci totu;i, l-am rugat pe

primarul Heinrich Mihaly s[ ne

explice drumul< "Merge\i tot `nainte,

intra\i `n p[dure, o s[ vede\i c]teva

case pe partea st]ng[. Trece\i de ele

;i dup[ ce ie;i\i din p[dure ve\i vedea

primele case din Ponyvas".

Numai c[ la ie;irea din Foieni,

spre p[dure sunt mai multe drumuri

care ;erpuiesc `ntre dunele de nisip,

`n diferite direc\ii. Norocul nostru a

fost c[ `n acea pustietate am `nt]lnit

un c[ru\a; care ne-a explicat pe care

drum s[ o lu[m mai departe pentru a

ajunge la Ponyvas.

Casa so\ilor Rozsa

Casele de care ne-a vorbit

primarul din Foieni le-am g[sit apoi

u;or. Se afl[ chiar l]ng[ drum, iar una

dintre ele este locuit[ `n permanen\[

de doi b[tr]ni< 

"Pe so\ul meu `l cheam[ Rozsa

Francisc ;i el a mo;tenit aici terenul,

pe care se afl[ casa. Am locuit p]n[ ̀ n

urm[ cu 17 ani la Carei, dup[ care

ne-am mutat aici. E frumos `n acest

loc, numai c[ nu avem curent iar `n

cas[ facem lumin[ cu o lamp[ de

petrol. De sticla ei avem grij[ mare, ca

de ochii din cap, pentru c[ alta nu

g[sim nic[ieri. ~n restul caselor de aici

nu locuiesc oameni dec]t pe timpul

verii, dar ;i atunci doar `n week-end"

- ne-a povestit o femeie `n v]rst[,

mirat[ ;i ea de prezen\a unor str[ini

pe aceste meleaguri pustii.

Drumul frumos, de poveste

De la casa so\ilor Rozsa, drumul

spre Vii;oara continu[ prin p[dure. E

un decor frumos ;i parc[ am fi vrut

ca drumul s[ nu se mai termine.

Primele lucruri observate `n

apropierea satului au fost colibele de

l]ng[ tarlale, dar ;i zecile de sticle sau

buc[\i de metal ;i haine, legate cu

s]rm[ de copaci ;i de st]lpi, toate cu

un singur motiv< alungarea mistre\ilor

din p[dure care distrug `n fiecare an,

f[r[ mil[, recolta oamenilor.

Casa so\ilor Bogdan Laszlo este

prima care poate fi z[rit[ venind

dinspre Foieni. Pe b[tr]ni i-am

`nt]lnit ;i `n urm[ cu 3 ani, c]nd am

mai fost `n sat, dar atunci tanti

Bogdan era mai sprinten[ ;i nici bot[

nu i-a trebuit s[ umble prin curte. 

Acum ne-a `nt]mpiniat de pe

prispa casei, f[r[ s[-;i mai aduc[

aminte c[ am mai discutat vreodat[.

Baciu Bogdan treb[luia prin curte.  

~n vecin[tatea lor locuie;te

cumnata lui baciu Laczi - Bogdan

Erzsike. Are acum 84 de ani.

Ludovic Keizer, omul care

nu ;i-a uitat satul

La doi pa;i de casa ei se afl[ casa

de vacan\[ a lui Ludovic Keizer,

legenda vie a fotbalului s[tm[rean ;i

careian, actualmente viceprimar al

Careiului. El a pus la punct c[su\a

veche a bunicii sale iar `n lini;tea de

aici, departe de lume, `;i g[se;te

adesea un refugiu reconfortant. 

Casa ;i gospod[ria, f[r[ animale

totu;i, este ̀ ngrijit[ permanent de un

s[tean din Berea, pe nume Mitra;ca

Sorin. Acesta are 56 de ani ;i se ocup[

nu numai de casa lui Keizer dar `i

ajut[ ;i pe b[tr]nii satului. Merge

acas[ doar la sf]r;it de s[pt[m]n[, `n

rest tr[ie;te ̀ n acest loc de o frumuse\e

aparte, la marginea unui codru de

brazi.
"Domnul Keizer vine de obicei la

sf]r;it de s[pt[m]n[. E ̀ nso\it uneori

de prieteni de-ai lui, fo;ti fotbali;ti ;i

ei. Aici totul e pus la punct, casa,

beciul, re;edin\a de var[. Eu am grij[

nu numai de cas[, dar ;i de vie. Mi-a

dat mie toat[ recolta de struguri

pentru c[ el nu bea deloc. C]nd vine

aici se plimb[ prin aceste locuri

frumoase, apoi dup[ ce se `ntoarce la

Carei r[m]n din nou singur".

Czumbil Iozsef - “primarul”

din Ponyvas

Czumbil Iozsef are 53 de ani, e un

b[rbat puternic ;i el este "primarul"

din Vii;oara. Primarul e un fel de a

spune, dar adev[rul e c[ ;i primarul

din Ciume;ti, dar ;i cel din Foieni,

a;a i se adreseaz[< dom' primar.

Acesta mai are doi fii, c
are au

crescut ;i ei aici, `ns[ dup[ c[s[torie

au ales s[ locuiasc[ `n centrul de

comun[.
"Dac[ am fi avut curent ar fi fost

altceva, dar a;a ̀ n aceste condi\ii ei nu

vor s[ tr[iasc[. Eu am r[mas aici

pentru c[ m-am obi;nuit. Sunt n[scut

aici, am ̀ nv[\at la ;coala acestui s[tuc,

m-am legat suflete;te de aceast[

a;ezare, aici am toat[ gospod[ria, a;a

c[ eu nu mai plec nic[ieri. Avem

generator pentru curent, dar folosirea

lui cost[ mult. Mai folosim ;i bateria

pentru c[ e mai la `ndem]n[ ;i tot cu

ea ne `nc[rc[m ;i telefoanele mobile. 

Aici erau c]ndva 49 de case,

;coal[ ;i capel[

Satul nostru avea c]ndva 49 de

case ;i toate erau locuite de oameni

harnici. Apoi la mijlocul anilor '60 ei

au `nceput s[ plece unul c]te unul, s[

se mute la Ciume;ti sau la Sanisl[u.

S-au s[turat s[ stea `n `ntuneric.

Casele au fost demolate una c]te una,

s-a distrus apoi ;coala ;i odat[ cu ea

;i beciul frumos care era la subsol.

Acolo erau c]ndva ni;te butoaie mari

de sticl[, care s-au spart c]nd au

demolat ;coala. P[cat de ele. Am avut

;i capel[ aici c]ndva, dar azi nu mai

este. Necazul nostru cel mare nu e

totu;i lipsa curentului electric, ci

atacurile mistre\ilor din p[dure care

distrug toat[ recolta. Ne p[zim

recoltele luni de zile, st]nd nop\ile `n

colibe, aprinz]nd focul, f[c]nd g[l[gie

cu t[l[ngile. Sunt foarte mul\i mistre\i

`n zon[ iar v]n[torii nu reu;esc s[ `i

r[reasc[.
Uneori nu e totu;i pustiu aici. ~n

timpul verii mai vin oameni `n zon[

care `;i lucreaz[ p[m]ntul, apoi

toamna e sezonul t[ierilor de lemne

din p[dure. Vin t[ietorii de lemne ;i

cei care le transport[ de aici. Iarna

`ns[ e altceva ;i dac[ nu ar mai veni

domnul Keizer pe la noi, am fi uita\i

aici cu totul".

Strada OHIO nr. 115

Pe peretele casei primarului

Czumbil  am g[sit  o t[bli\[

neobi;nuit[. E de culoare galben[ ;i

scrie pe ea OHIO - HAR 115. E vorba

de o t[bli\[ cu denumirea unei str[zi

din statul OHIO din SUA. Cum a

ajuns t[bli\a din OHIO p]n[ la

Ponyvas, ne explic[ proprietarul casei<

"Domnul Keizer are un prieten, care

locuie;te ̀ n SUA. ~l cheam[ Bereczky,

a jucat c]ndva ;i el fotbal la Olimpia

Satu Mare, `mpreun[ cu Keizer. El

mi-a adus aceast[ t[bli\[ atunci c]nd

a fost la noi ̀ n sat, ca oaspete. Am pus

t[bli\a pe peretele casei, ca m[car `n

g]nd s[ fim ;i noi `n lumea mare...".

C[l[tor pe drumuri de \ar[...

~n Vii;oara am `nt]lnit ;i mai

mul\i zilieri din Sanisl[u. Plantau

salc]mi, pe o suprafa\[ de o jum[tate

de hectar< "Pe acest p[m]nt nisipos

salc]mul cre;te foarte repede ;i u;or.

O p[durice va fi aici. E terenul unui

localnic care a mo;tenit suprafa\a

asta" - ne-au spus oamenii, c[rora le-

am cerut ca amintire c]teva firicele

de salc]mi pe care le-am plantat ̀ ntr-

un loc anume, `ntr-o alt[ a;ezare.

C[ `n Vii;oara se planteaz[ o

p[durice ;i nu se mai contruiesc case

noi, e un semn clar c[ viitorul acestui

s[tuc este pecetluit, lucru pe care `l

confirm[ ;i autorit[\ile locale din

Ciume;ti< "Nu are rost s[ mai investim

cu introducerea curentului. Sunt doar

c]teva case acolo" -  ne-a spus

viceprimarul Gnandt Magdolna.

Dac[ satul nu are viitor, asta `nc[

nu `nseamn[ c[ vom uita cu totul de

"Ponyvas" ;i c[ nu o s[ mai ajungem

vreodat[ printre cei c]\iva locuitori

ai s[i. Din contr[. Ori de c]te ori ne

va fi dor de ni;te oameni deosebi\i, de

lini;tea de aici, de frumuse\ea codrilor

de pini - st[p]nite acum de haitele de

mistre\i - vom porni din nou spre

dunele de nisip,  pe drumurile

b[t[torite cu osteneal[ de ni;te

personaje de caracter, care au dovedit

c[ dragostea fa\[ de p[m]ntul natal

poate `nvinge toate greut[\ile de pe

aceast[ lume...

***

Articolul de mai sus va face parte

;i din cartea de reportaje< "C[l[tor pe

drumuri de \ar[...", care va vedea

lumina tiparului ̀ n prim[vara anului

viitor. E posibil ca lansarea ei s[ aib[

loc tocmai la Vii;oara.
Iosif |iproc

~ntre Foieni ;i Vii;oara se construiesc c[su\e de vacan\[

Czumbil Iozsef spune c[ nu-;i va p[r[si niciodat[ satul natal

Securi;tii au spart u;a ;i au n[v[lit peste noi, pentru c[ doar `n camera noastr[ era lumin[ de la

felinar. Erau mai mul\i securi;ti care ne-au ̀ ntrebat strig]nd< "Unde vi-s popii? Unde i-a\i ascuns?"

B[nuiau c[ preo\ii care au plecat cu to\ii din m[n[stire s-au `ntors `ntre timp ;i s-au ad[postit aici.

Ne-au mai `ntrebat atunci, r]z]nd< "V[ lep[da\i de Pap[?A\i auzit de Weisz Laczi? El e acum al

vostru Pap[?".

ISTORIE

Gheorghe Farc[u a p[r[sit ultimul

M[n[stirea Bixad `n 1948
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Farc[u Gheorghe are 80 de ani

;i locuie;te `n satul Pomi, jude\ul

Satu Mare. Este singurul locuitor

`n via\[ din jude\ care `n toamna

anului 1948 vie\uia la M[n[stirea

din Bixad ;i a fost martorul celor

`nt]mplate atunci. 

Dup[ cum se ;tie ̀ n anul 1948 regi-

mul comunist din Rom]nia a interzis re-

ligia greco-catolic[, iar pe slujitorii aces-

tui cult, care nu au vrut s[ treac[ la or-

todoxie, i-au prigonit.

M[n[stirea din Bixad, dar ;i Toagul

lui Pasztory, erau locuite atunci de

preo\i ;i c[lug[ri greco-catolici care au

sim\it pe propria lor piele pedepsele co-

muni;tilor. Despre cele `nt]mplate

atunci am aflat mai mult doar din c[r\i,

pentru c[ martorii oculari ai acelor vre-

muri au plecat aproape cu to\ii de pe

aceste meleaguri.

Farc[u Gheorghe, `n anul 1948 era

c[lug[r la m[n[stire ;i a fost ultimul

vie\uitor care a plecat de acolo. 

~n redac\ie a intrat `nt]mpl[tor zi-

lele trecute pentru c[ voia doar un sfat,

mai bine zis s[ afle, ca fost de\inut po-

litic, ce sum[ poate s[ cear[ ca desp[gu-

bire moral[, conform noilor legi, pen-

tru suferin\ele `ndurate `n deten\ie. 

Mai departe `l l[s[m s[-;i povesteasc[

via\a<

A intrat la m[n[stire `n 1945

"~n anul 1945 am intrat la m[n[sti-

rea de la Bixad. Tata mai avea acolo un

frate c[lug[r care se numea Farc[u

Mihai, sau "Marcian", cum avea nume-

le ̀ n m[n[stire, iar un alt frate de-al meu

a fost ;i el c[lug[r la Obreja, l]ng[ Blaj. 

M-am dus ;i pentru c[ m[ atr[gea

de mic via\a monahal[ ;i `mi pl[cea la

m[n[stire. Atunci nu aveam dec]t 15

ani iar ca mine mai erau vreo 20-30 sau

poate chiar 40 de tineri care, nu numai

c[ tr[iam la m[n[stire, dar ;i `nv[\am

acolo carte. Aveam profesori buni, unul

dintre ei a fost chiar ofi\er `nainte de a

ajunge acolo iar periodic eram adu;i la

Satu Mare, la Liceul Eminescu pentru

ore particulare.

Superiorul general al bazilitanilor

de la M[n[stirea din Bixad era atunci

p[rintele Maxim Atanasie `n timp ce

p[rintele Marina Gheorghe era egume-

nul M[n[stirii Bixad.

Mai erau pe vremea aceea preo\i la

m[n[stire, p[rintele S[l[jan Gavril,

p[rintele Leon Bob, p[rintele Arsenie

Avram, acesta din urm[ fiind ;i spiri-

tualul acestui l[ca; de cult.

Cu noi erau ;i doi preo\i din Cluj,

Prundu; ;i A;tilean, care se ocupau de

noviciat, adic[ de formarea aspiran\ilor

de c[lug[ri.

~n 1948 au fost aresta\i

preo\ii Atanasie ;i Marina

~n martie 1948, c]nd deja au `nce-

put problemele cu cultul greco-catolic

preo\ii Atanasie ;i Marina au fost ares-

ta\i de c[tre securi;ti. Noi eram prea ti-

neri atunci ca s[ ni se spun[ motivele

pentru care au fost aresta\i, a;a c[ nu ;tiu

exact ce li s-a imputat. :tiu ̀ ns[ c[ ̀ n lo-

cul lor au fost pu;i s[ conduc[ m[n[sti-

rea preo\ii Leon Bob ;i S[l[jan Gavril.

M[n[stirea se `mp[r\ea pe vremea

aceea `n dou[, mai bine zis o parte din

c[lug[ri `;i duceau traiul la Toagul lui

Pasztory iar ceilal\i la m[n[stire. Eu

f[ceam parte din grupul de la Toag, dar

eram ;i un fel de om de leg[tur[ `ntre

cele dou[ l[ca;uri de cult.

~n toamna lui 1948, nu ;tiu exact

dac[ era octombrie sau noiembrie, la

m[n[stire au urcat mai mul-

te jeep-uri str[ine, din ace-

lea r[mase de pe vremea

r[zboiului, `n care erau se-

curi;ti. Ace;tia ne-au adu-

nat pe to\i `n reflectorul

m[n[stirii, adic[ `n sala de

mese iar ei au ̀ nceput s[ per-

chezi\ioneze peste tot.

Probabil c[utau arme sau

bani str[ini, nu ;tiu exact.

Credincio;ii din

Bixad i-au sc[pat pe

preo\i din m]inile

securi;tilor

Oamenii din Bixad ;i

Boine;ti care erau pe c]mp,

dar ;i o parte din ei care lu-

crau la m[n[stire, au v[zut

`ns[ ceva ce li s-a p[rut du-

bios ;i au ̀ nceput s[ se apro-

pie de noi.
Securi;tii i-au identifi-

cat pe p[rintele Leon Bob ;i

pe p[rintele S[l[jan iar unul

dintre comandan\ii grupu-

lui a dat ordin unui subal-

tern< "Du-i `n ma;in[ ;i

pleac[ cu ei!"

Numai c[ s[tenii ;i-au

dat seama imediat ce se

`nt]mpl[ iar la m[n[stire ci-

neva a tras clopotele `n dung[. Apoi s-

au tras clopotele `n dung[ ;i `n satele

Boine;ti, Bixad, Trip iar oamenii au ie;it

s[ vad[ ce se `nt]mpl[.

~n acest r[stimp securi;tii voiau s[

se `ndep[rteze cu cei doi preo\i, dar pe

drum au fost opri\i de s[teni. "Unde ne

duce\i preo\ii?" - au `ntrebat oamenii

apoi i-au for\at pe securi;ti s[-i elibere-

ze. ~n sat le-au dat haine o;ene;ti ;i i-au

ajutat s[ dispar[ din localitate.

La m[n[stire am r[mas doar

vreo 5 tineri

R[ma;i f[r[ cei doi preo\i cu rang vi-

za\i, securi;tii au f[cut cale ̀ ntoars[ sub

ploaia de `njur[turi ale s[tenilor care

erau atunci cu to\ii de religie greco-ca-

tolic[.
Dup[ cele `nt]mplate era clar pen-

tru to\i c[ nu e de stat la m[n[stire iar

preo\ii ;i c[lug[rii au plecat apoi r]nd

pe r]nd pentru c[ vremurile erau tulburi

de tot.
La m[n[stire atunci abia am r[mas

vreo 5 oameni, pentru c[ ni s-a dat sfa-

tul s[ plec[m cu to\ii de acolo. Eu am

mai r[mas c]teva zile pentru c[ l-am

a;teptat pe unul din fra\ii mei din Satu

Mare s[ vin[ s[ m[ ajute la transportul

lucrurilor pe care le aveam la m[n[sti-

re.
~n diminea\a ̀ n care m[ preg[team

s[-l conduc pe fratele la gar[, am v[zut

pe drumul dinspre Negre;ti un ;ir de lu-

mini. Ne-am mirat pentru c[ pe vre-

mea aceea nu prea erau ma;ini care s[

circule pe drumurile noastre. La un mo-

ment dat luminile au disp[rut ;i nu ne-

am mai f[cut niciun fel de probleme,

dar la un moment dat am auzit o izbi-

tur[ `n u;a chiliei noastre.

Alunga\i ;i amenin\a\i 

de securi;tii lui Weisz Laczi

Au spart u;a ;i au n[v[lit peste noi,

pentru c[ doar ̀ n camera noastr[ era lu-

min[ de la felinar. Erau mai mul\i se-

curi;ti care ne-au `ntrebat strig]nd<

"Unde vi-s popii? Unde i-a\i ascuns?"

B[nuiau c[ preo\ii care au plecat cu to\ii

din m[n[stire s-au `ntors `ntre timp ;i

s-au ad[postit aici.

Ne-au mai `ntrebat atunci, r]z]nd<

"V[ lep[da\i de Pap[?A\i auzit de Weisz

Laczi? El e acum al vostru Pap[?"

Nu ;tiam eu atunci cine e Weisz,

;eful securit[\ii din Satu Mare ;i abia

mai t]rziu am aflat ce fel de om a fost

acela. ~n curtea m[n[stirii mai era un se-

curist care avea cizme burgher ;i el p[rea

s[ fie ;eful. I-am cerut voie s[ m[ ̀ ntorc

la chilia mea pentru c[ acolo `mi l[sa-

sem o cruce, de care eram foarte ata;at.

A trimis cu mine un militar iar c]nd am

intrat ̀ n chilie a v[zut pe perete o icoan[

care era `nf[;urat[ `n cear;af ;i m-a

`ntrebat ce este cu ea. Nu putea fi om r[u

pentru c[ m-a l[sat s[-mi iau ;i crucea

;i nu s-a atins nici de icoan[.

La un moment dat, ;eful cu cizme

burgher a fluierat ;i ca din p[m]nt, cur-

tea a fost invadat[ de militari. Atunci am

`n\eles c[ m[n[stirea era deja `nconju-

rat[ de militarii care proveneau de la

unitatea de interven\ie din Dej. Mai era

atunci la m[n[stire cu mine unul

Gherasim care era buc[tar la toag.

Dup[ ce s-au retras militarii am ple-

cat ;i noi de la m[n[stire. Am fost ulti-

mii care am `nchis u;a dup[ noi ;i am

respectat sfatul dat de superiorii no;tri,

adic[ s[ nu c[l[torim cu trenul, ci mai

degrab[ s[ mergem pe jos. 

:eful de post din 

C[line;ti i-a furat ridiile

Cei de la Prim[ria din Bixad erau

omeno;i ;i au \inut la noi pentru c[ mi-

au dat 5 "ridi", adic[ ni;te h]rtii care

certificau c[ ai animale. Noi aveam mul-

te animale la m[n[stire pe care le

cre;team. Am l[sat toate animalele `n

curtea m[n[stirii ;i `n grija s[tenilor ;i

am plecat ̀ n direc\ii diferite. Eu am por-

nit pe jos spre C[line;ti iar la bifurca\ia

spre Remetea, pe o c[rare, m-am ̀ nt]lnit

cu ;eful de post din C[line;ti Oa;. Nu

eram ̀ mbr[cat o;ene;te cu cioareci, a;a

cum umblau cu to\ii pe vremea aceea,

a;a c[ omul m-a luat imediat la rost ce

am asupra mea ;i unde merg, dup[ ca-

re m-a perchezi\ionat. 

Mi-a g[sit cele 5 h]rtii pe care le-a

luat la el iar la desp[r\ire mi-a spus ca

nu cumva s[ dezv[lui cuiva c[ m-am

`nt]lnit cu el vreodat[. Am `n\eles abia

apoi c[ nu a vrut s[ se ;tie cine mi-a luat

certificatele.

Arestat de pe b[ncile ;colii

pentru activitate religioas[

clandestin[

M-am `ntors `n satul meu Tur\ ;i

apoi ̀ n anul 1949, am plecat la ;coal[ ̀ n

Baia Mare. Clasele pe care le aveam

atunci, mi-au dat dreptul s[ m[ `nscriu

la institutul din acest ora;. Eu f[cusem

clasele gimnaziale pe vremea c]nd ̀ ntre

anii 1940 ;i 1944 am fost refugiat cu fa-

milia mea `n Moldova.

Sigur c[ noi, fo;tii c[lug[ri ;i preo\i

am \inut leg[tura unul cu altul, mai ales

c[ mul\i locuiau `n Baia Mare ;i

reu;iser[ s[ ob\in[ diferite slujbe. Unii

au ajuns administratori la cantin[, al\ii

doar simpli muncitori, dar \ineau cu

to\ii leg[tura ;i cu credincio;ii care ve-

neau la slujbele clandestine, care se

\ineau `n diferite locuri. Eram `ns[

urm[ri\i tot timpul ;i de asta mi-am dat

seama pu\in mai t]rziu.

~n data de 1 martie 1950, la institut

am fost chemat de la ore s[ m[ prezint

la direc\iune. Aici am fost ̀ nt]mpinat de

doi civili care m-au dus cu ei la

Securitatea din Baia Mare. Aceasta `;i

avea atunci sediul `n casa unui evreu

care a fost deportat ;i nu s-a mai `ntors

niciodat[. Aici am fost \inut 2 zile, apoi

dus 3 luni la Oradea ;i de acolo la

Bucure;ti. Cercet[rile au durat 11 luni

;i nu mi s-a imputat altceva dec]t c[ a;

fi avut activitate religioas[ ilegal[. :tiau

practic despre mine totul, unde um-

blam, cu cine m[ `nt]lneam, ce vor-

beam.

Un an ;i 5 luni `n deten\ie

Dup[ 11 luni de cercet[ri am fost in-

ternat ̀ ntr-o colonie de munc[ la Canal.

Am lucrat la digul de la :imeni, apoi la

podul de la Cernavod[.

~n data de 19 iunie 1951 am fost

eliberat ;i m-am `ntors acas[. Dup[

aceast[ condamnare am fost recrutat ̀ n

armat[ unde am petrecut departe de

cas[ `nc[ un an ;i jum[tate. Trei ani,

din cei mai frumo;i ai tinere\ii mi s-au

dus a;a pe apa s]mbetei, dar greul abia

de atunci a `nceput. Trebuia s[ m[ an-

gajez undeva pentru a-mi c];tiga exis-

ten\a, numai c[ peste tot unde mer-

geam era obligatoriu s[-mi scriu auto-

biografia. Cele scrise acolo, cum c[ am

fost de\inut politic, d[dea peste cap fie-

care `ncercare de a m[ angaja. 

~ntr-un t]rziu, ;i cu foarte mari pi-

le, am fost angajat func\ionar la o fa-

bric[ de cherestea, unde am lucrat 9

ani. A trebuit s[ plec p]n[ la urm[ ;i

am devenit muncitor. ~n anul 1960 am

f[cut ;coala de ;oferi ;i am practicat

aceast[ meserie p]n[ ̀ n anul 1990, c]nd

m-am pensionat. Mi-am `ntemeiat o

familie, so\ia tr[ie;te ;i ea, e cu 5 ani

mai t]n[r[ ca mine ;i `mi duc

b[tr]ne\ile ̀ n satul Pomi. Ginerele meu

e preot catolic ̀ n Mire;u Mare, jude\ul

Maramure;.

V-am povestit acestea nu pentru a

`nvinov[\i pe cineva pentru cele sufe-

rite sau pentru a m[ l[uda pentru ce-

va. Dumnezeu e sus ;i le vede pe toa-

te. Din cei care am plecat de acolo ul-

timii ;i le-am v[zut toate pe viu, mai

tr[ie;te un preot pe nume Filip

Cr[ciun. E preot `n :i;e;ti".

* * *

~ntr-o cas[ frumoas[, pe o str[du\[

lini;tit[ din satul Pomi, nea Farc[u `;i

petrece b[tr]ne\ile printre amintirile

sale de o via\[. Fotografiile vechi de la

M[n[stirea din Bixad, \inute pe ascuns

`n timpul regimului comunist, ne-au

fost d[ruite cu inim[ drag[. Pove;tile

despre cele `nt]mplate `n urm[ cu 62

de ani au fost relatate nu pentru a ie;i

el `n eviden\[ cu una sau cu alta ;i nici

pentru a ̀ nvinov[\i pe al\ii, ci doar pen-

tru a se afla adev[ruri pe care co-

muni;tii au `ncercat ori s[ le denatu-

reze, ori s[ le ;tearg[ definitiv din me-

moria oamenilor. 

Istoria ̀ ns[ se scrie ;i se rescrie me-

reu...
Iosif |iproc

Preo\ii ;i c[lug[rii de la M[n[stirea din Bixad la `nceputul anului 1948

LOCALE
Peste ani ;i ani, de Tufoasa nimeni nu `;i va mai aduce aminte vreodat[, pentru c[ numele a;ez[rii nu mai e men\io-

nat oficial nic[ieri iar cei b[tr]ni, care ;tiau de existen\a locului, se vor "muta" ;i ei cu timpul pe alte meleaguri.

Nu e singurul s[tuc care va mai exista doar `n c[r\i. Localit[\ile Gana;, V[ga;, Ra\iu, V]n[tore;ti, Eteni, Colonia

Iojibului, acolo unde azi mai locuiesc doar c]\iva oameni, e posibil ca ;i ele `ntr-o zi s[ aib[ aceea;i soart[ ca ;i 

s[tucul Tufoasa.

Tufoasa, satul "\ip\erilor" a

disp[rut de pe fa\a p[m]ntului
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Exist[ un sat `n raza ora;ului

Livada, din care azi nu au mai

r[mas dec]t c]teva mormane de

ziduri ale unei c[su\e aflat[ ̀ nc[ ̀ n

picioare ;i un Canton Silvic, ce

d[inuie aici de peste decenii. 

Satul se numea Tufoasa ;i era

c]ndva un centru important de prelu-

crare a lemnului, lemn ce era ̀ n abun-

den\[ `n p[durile din jur. ~n localitate

tr[iau pe vremuri `n jur de 20 de familii,

dar num[rul lor exact acum e greu de

stabilit p]n[ ;i pentru cei care `;i amin-

tesc mai bine de mica a;ezare. 

C]ndva exista aici ;coal[, 

magazin ;i gar[

Un lucru e sigur `ns[< aici era

c]ndva via\[, o ;coal[, magazin, pe ca-

lea ferat[ func\iona ;i o gar[, mai bine

zis o halt[, unde "trenu\ul" de Bixad

oprea chiar ;i de mai multe ori `ntr-o

zi pentru c[l[torii care se adunau aici

nu numai din Tufoasa, dar ;i din s[tu-

cul Colonia Iojibului.

Oamenii din Tufoasa au plecat

`ns[ din satul r[mas acum pustiu,

chiar dac[ `n urm[ cu 3 ani mai era `n

picioare `nc[ o c[su\[, care a fost

v]ndut[ ;i apoi fire;te demolat[. 

Cei care au cump[rat casa din va-

joage a familiei Krafcsik  nu au fost in-

teresa\i s[ locuiasc[ aici, c[ doar cine

vrea acum `n secolul XXI s[ mai

tr[iasc[ `ntr-un loc unde curent nu a

existat niciodat[. Ei erau interesa\i

doar de locul ce pare ideal pentru di-

verse activit[\i, aflat l]ng[ p[dure ;i ca-

lea ferat[ dar mai ales chiar la drumul

na\ional ce leag[ Livada de Satu Mare

;i Negre;ti Oa;.

~n sat mai este ;i un canton silvic,

la doi pa;i de fosta halt[ CFR, unde lo-

cuie;te un brigadier silvic pe nume Kec-

skes, care nu a fost prea sociabil cu noi,

poate ;i de fric[ s[ nu scriem ceva de

p[durile din jur, care se r[resc an de an,

v]z]nd cu ochii.

Doar profesorul Anzik `i mai

;tie istoria

Anzik Albert din Livada, scriitor ;i

profesor pensionar a scris monografia

locurilor sale natale ;i tot el a fost ;i cel

ne-a ajutat s[ afl[m mai multe despre

Tufoasa.
"Satul era locuit c]ndva de oameni

care se numeau "\ip\eri". Ace;tia erau

speciali;ti ̀ n prelucrarea lemnului ;i au

fost adu;i aici din zona Vi;eului. Era la

`nceputul anilor 1900 c]nd ei s-au sta-

bilit aici pentru a prelucra lemnul din

p[durile familiei de nobili Vecsey. 

P[dure era din abunden\[ aici. Ea

se `ntindea p]n[ la ultimele case din Li-

vada, practic atunci se unea cu satul.

Erau pe vremea aceea ni;te trenule\e

cu care trunchiurile arborilor erau

adu;i din p[dure p]n[ la locul de pre-

lucrare a lor. :inele trenule\elor ajun-

geau p]n[ ;i `n satul Mujdeni, mai ales

c[ practic cele dou[ a;ez[ri erau pe vre-

mea aceea legate una de alta. 

|ip\erii erau romano-catolici

Cei care locuiau la Tufoasa erau ro-

mano catolici, nu aveau biseric[, dar ̀ n

sat func\iona o ;coal[ cu limba de

predare `n limba maghiar[. "|ip\erii"

au muncit aici p]n[ ̀ n anii 1950, c]nd

brusc s-a oprit prelucrarea lemnului.

Unii dintre cei veni\i s-au `ntors la lo-

curile lor natale, al\ii au r[mas s[ lo-

cuiasc[ aici, de;i curent electric ̀ n Tu-

foasa nu a fost niciodat[ ;i nici satul nu

era chiar aproape de Livada. 

|in minte c[ la acel magazin ge-

stionarul se numea Sebe;i Ioan ;i el a

fost unul dintre ultimii oameni care a

p[r[sit satul.

Cel care conducea trenule\ul se

numea Moldovan Iani baci iar `n sat

mai locuiau familiile Krafcsik Deszo,

Krafcsik Iosif, Podolyak Mihaly, dar ;i

Erdo; Iosif care era acar ̀ n sta\ia CFR.

Oamenii locului erau cunoscu\i ;i

pentru faptul c[ fiecare avea porci `n

ograd[ ;i care se `ngr[;au cu ghind[, un

fruct al p[durii ce era destul `n jur". 

Satul poate va rena;te 

Ioan Sebe;i - primarul ora;ului Li-

vada ne-a spus ;i el c]te ceva despre sat<

"Pe vremea celuilalt regim s-a decis de-

molarea satului Tufoasa, din care azi au

mai r[mas dec]t vreo dou[ case. Via\[

a existat acolo c]ndva, avea satul ;i un

magazin iar gestionarul era din Livada,

de unde f[cea naveta. Locului noi `n

spunem azi "zona Tufoasa" ;i recent un

investitor a cerut de la prim[rie certi-

ficat de urbanism pentru amenajarea

unor sere. Poate c[ via\a va rena;te aco-

lo. Nea Anzik Albert, ar ;ti mai multe

s[ v[ spun[, c[ el de fapt e omul care

cunoa;te toat[ istoria noastr[ a Livezii."

Deocamdat[ doar denumirea

unei firme aminte;te de Tu-

foasa

Despre Tufoasa am `ncercat s[

c[ut[m date ;i pe internet. De nume-

le micului sat de odinioar[ mai amin-

tesc doar ni;te relat[ri ale unor excur-

sioni;ti care au trecut prin Oa;, dar de

Tufoasa este legat[ ;i adresa unei fer-

me care func\ioneaz[ `n zon[.

Aceste informa\ii sunt ̀ ns[ doar ni;te

date vagi despre "s[tucul \ip\erilor"

despre care mul\i ar putea s[ spun[ c[

de fapt nici nu a existat vreodat[. 

Au r[mas `ns[ multe urme care

amintesc de cei care au tr[it pe aceste

meleaguri. ~n primul r]nd r[m[;i\ele

g[rii, peste care vegeta\ia a pus o

st[p]nire deplin[. Apoi ruinele unor ca-

se din jur, dar mai ales florile, pomii ;i

copacii care au d[inuit aici ̀ n pustiu ;i

care aveau darul s[ delimiteze cur\i ;i

gospod[rii, unde c]ndva au tr[it oa-

meni.

F]nt]na p[r[sit[

La ultima cas[ r[mas[ `n picioare a

r[mas `ntreag[ ;i o f]nt]n[, dar care a

fost acoperit[ de vegeta\ia abundent[

din jur. Ferestrele ;i u;ile casei au fost

scoase toate din tocuri, poate ;i pentru

foc, de;i lemne `n p[dure sunt acolo

destule. 
Peste ani ;i ani, de Tufoasa nimeni

nu `;i va mai aduce aminte vreodat[,

pentru c[ numele a;ez[rii nu mai e

men\ionat oficial nic[ieri iar cei b[tr]ni,

care ;tiau de existen\a locului, se vor

"muta" ;i ei cu timpul pe alte meleaguri.

Nu e singurul s[tuc care va mai

exista doar ̀ n c[r\i. Localit[\ile Gana;,

V[ga;, Ra\iu, V]n[tore;ti, Eteni, Co-

lonia Iojibului, acolo unde azi mai lo-

cuiesc doar c]\iva oameni, e posibil ca

;i ele `ntr-o zi s[ aib[ aceea;i soart[ ca

;i s[tucul Tufoasa.

Povestea satului va fi `nclus[ `n car-

tea "C[l[tor de drumuri de \ar[", care

va ap[rea `n cur]nd. ~ntre paginile

c[r\ii a;ezarea Tufoasa va r[m]ne con-

semnat[ ;i va d[inui pe vecie, la fel ca

;i multe alte lucruri ;i obiecte pe lumea

asta. Poate acesta e ;i motivul pentru ca-

re uneori ne pare r[u c[ pe acest

p[m]nt, doar omul e trec[tor ;i ne pu-

nem ;i noi `ntrebarea, la fel ca Emi-

nescu< "De ce r[m]n at]tea-n veci/ :i

numai omul moare?..." Iosif |iproc

Culesul c[p;unului la

Halmeu d[ de lucru la

400-600 de oameni

Comuna Halmeu este unitatea ad-

ministrativ teritorial[ din jude\ care are

`n cultur[ cea mai mare suprafa\[ de

c[p;uni. 
Dup[ cum spunea Constantin Bur-

lacu, ̀ n aceast[ comun[ sunt peste 400 de

hectare cu c[p;un, ceea ce asigur[ su-

pravie\uirea, poate chiar mai mult a pes-

te 200 de familii. ~n sezonul de recoltare

a c[p;unului, sosesc la munc[ ̀ ntre 400 ;i

600 de persoane din jude\, dar ;i din \ar[.

Cu scopul supravegherii acestora ̀ n sen-

sul de a nu comite infrac\iuni ;i/sau con-

traven\ii, la nivel local se organizeaz[

patrule mixte care circul[ pe arterele

principale ale comunei, dar ;i `n locurile

populate precum birturile.

Cele mai multe berze

din jude\ sunt la Andrid

De o vreme, ornitologii au desemnat

comuna Andrid ca fiind unitatea admi-

nistrativ-teritorial[ a jude\ului cu cel mai

mare num[r de berze albe.

Ca urmare a acestui fapt, autorit[\ile

locale au deci s[ organizeze ̀ n luna august

serbarea dedicat[ acestor p[s[ri care an de

an se `ntorc la cuiburile lor tocmai din

Africa de Sud, locul de desf[;urare ̀ n acest

moment a Campionatului Mondial de

Fotbal. Serbarea c]mpeneasc[ st]rne;te in-

teresul localnicilor fascina\i de aceste

p[s[ri fidele, dac[ le putem numi a;a, dar

;i pentru numero;i cet[\eni din satele

`nvecinate. Este o adev[rat[ s[rb[toare a

bucuriei ;i respectului fa\[ de barza alb[.

Cea mai mare popula\ie

de m[gari din jude\ nu a

dep[;it 150 de capete

Dac[ `n unele zone ale \[rii m[garii

sunt nedesp[r\i\i `n special de oamenii

s[raci, care `i folosesc pentru prestarea

multor activit[\i - c[rat anumite materiale,

trac\iune, iat[ c[ la noi ̀ n jude\ aceste ani-

male au devenit cunoscute mai ales ̀ n tur-

mele de ovine. Nici aici, m[garul nu are

prea multe utiliz[ri, dar completeaz[

m[car peisajul mioritic. 

Potrivit statisticilor, la noi `n jude\

num[rul m[garilor nu a dep[;it 150 de ca-

pete, din care aproape o treime sunt ex-

pedia\i an de an la export ;i devin deli-

catesuri sau specialit[\i de mezeluri. Nu

se poate stabili cu exactitate arealul de

r[sp]ndire al acestora. Proprietarii aces-

tor animale sunt `n continu[ mi;care cu

turmele de oi pe care le de\in.
Ioan Ani\a;

La c[minul cultural din

C[pleni activeaz[ mai

multe forma\ii

~n ultimii ani la c[minele culturale din

mediul rural au loc din ce ̀ n ce mai pu\ine

evenimente culturale. Sunt sate ̀ n care sin-

gurele manifest[ri organizate la c[minul

cultural sunt doar nun\ile. 

La institu\ia de cultur[ din localitatea

C[pleni lucrurile stau cu totul altfel. Aici

`;i desf[;oar[ activitatea mai multe for-

ma\ii artistice. Una dintre aceste for-

ma\ii este dup[ cum am aflat din surse ofi-

ciale din cadrul Prim[riei comunei

C[pleni, corul localit[\ii. Acesta av]nd ̀ n

componen\[ doar femei. 20 de doamne ;i

domni;oare, ̀ ;i aloc[ din timpul lor liber

pentru repeti\ii, particip[ri la diferite

spectacole ;i festivaluri din \ar[ ;i chiar ̀ n

str[in[tate. C]t prive;te repertoriul co-

rului, acesta este unul foarte bogat. Cu-

prinde multe melodii populare maghia-

re, pe care membrele sale le interpreteaz[

cu mult drag la evenimentele la care iau

parte.
De asemenea din acelea;i surse am

mai aflat c[ la c[minul cultural mai acti-

veaz[ o fanfar[ c]t ;i forma\ii de dansuri.
H.C.

Din sat au r[mas doar zidurile unei c[su\e ;i un Canton Silvic

Jurnalistul Iosif |iproc 
ar fi împlinit 60 de ani
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Radu Ciobanu, un artist `mplinit 
la o jum[tate de secol de via\[ 
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Muzeul de Art[ Satu Mare
g[zduie;te ̀ n aceast[ perioad[ o
retrospectiv[ Radu Ciobanu.
Sculptorul a `mplinit de cur]nd
50 de ani iar lucr[rile prezentate
sunt rodul a 25 de ani de crea\ie. 

Nu mai pu\in de 64 de lucr[ri
din diferite perioade de crea\ie
au putut fi admirate de public.
Sculptorul este ;i autorul a 30 de
monumente de dimenisuni mai
mari, care sunt amplasate `n ju-
de\, printre care amintim statuia
Lupoaicei din Parcul Lucaciu,
dar ;i numeroase busturi de
scriitori, oameni de cultur[ ;i
personalit[\i precum Corneliu
Coposu, Iuliu Maniu, Lucian
Blaga, Decebal, Mihai Viteazu,
etc. 

La vernisajul expozi\iei organizat[
miercuri, 20 martie, de trei colec\io-
nari priva\i a fost plin de lume, s-au
rostit  p[reri despre artist ;i s-au spus
vorbe laudative care l-au st]njenit. A
fost numit un brand al jude\ului ;i
chiar poate fi.

Maestrul ;i atelierul 

Noi l-am g[sit pe maestru(de;i el
`;i zice maistru) `n atelierul s[u din
curtea unui imobil, de pe bulevardul
Lucaciu, acolo unde de mai mul\i ani
`;i f[ure;te sculpturile. Jovial, deschis
chiar vesel, Radu Ciobanu pare mai
t]n[r dec]t anii pe care `i poart[. Ne
prime;te `n spa\iul s[u de crea\ie cu
un firesc care ne `ndeamn[ la vorb[,
ca `ntre prieteni. Are `n lucru mai
multe sculpturi de dimeniuni mici
care stau cumin\i `n;irate de rafuri,
a;tept]nd ca m]na maestrului s[ le
m]ng]ie, ;lefuindu-le, finis]ndu-le
pentru a prinde via\[. ~n lucru este ;i
bustul lui Viorel S[l[jan, ziarist ;i par-
lamentar, ce urmeaz[ a fi amplasat la
Beltiug.

50 de ani pentru un creator e o
v]rst[ bun[, se simte matur, are ideile
cristalizate ;i are ̀ nc[ for\[ creatoare.
E pe drumul s[u...  Poveste;te cu nos-
talgie c[ n-a avut un maestru de la
care s[ `nve\e, a trecut singur prin
toate etapele, a trebuit s[ descopere
tot ce al\ii l-ar fi putut `nv[\a, a;a c[
pas cu pas, `ncet, a ajuns aici unde se
afl[ ast[zi.

Bra;ovean naturalizat `n 
Satu Mare

N[scut la Bra;ov a fost repartizat
la Satu Mare ̀ nainte de 1989, mai pre-
cis `n '87. Cobor]nd `n gar[ ;i-a zis
sie;i c[ `;i d[ trei zile de stat `n ora;.
De atunci au trecut 25 de ani ;i e ̀ nc[
aici. Acum zice c[ e s[tm[rean mai
mult dec]t orice. 

A ̀ ncercat ̀ n anii de dup[ '90 mai
multe drumuri. A emigrat ̀ n Canada
cu g]ndul s[ se realizeze acolo. N-a
mers, zice el retrospectiv, nu s-a sim\it
acas[ ;i nici n-a sim\it c[ acolo i se
deschid por\ile afirm[rii. A ajuns
pentru o vreme `n Spania unde a lu-
crat al[turi de un sculptor spaniol,
`ns[ n-a r[mas nici acolo. 

Din toate aceste experien\e a
`nv[\at multe lucruri care l-au ajutat.
Sculptorul Radu Ciobanu a dep[;it

demult grani\ele celui mai dep[rtat
punct de pe hart[. A participat la zeci
de expozi\ii personale ;i de grup `n
Germania, Elve\ia, Canada, Italia,
Ungaria iar lucr[rile lui se afl[ `n co-
lec\ii muzeale sau particulare din mai
multe \[ri. 

A;teapt[ ucenici

La 50 de ani e `mp[cat cu sine ;i
cu soarta, f[r[ a fi `ns[ blazat. Crede
c[ mai are ceva de spus `n sculptur[,
sper[ s[-;i perfec\ioneze me;te;ugul
;i s[ devin[ tot mai bun. 

N-a fost mereu at]t de senin. Ca
orice artist a avut zbateri ;i frustr[ri
dar acum face parte dintre  cei care
cred c[ fiecare `;i g[se;te locul lui `n
univers. "Sunt fericit diminea\a c]nd
deschid geamul ;i trag aer `n piept".
Pare simplu nu-i a;a? ~ns[ e simpli-
tatea lui e venit[ din ̀ n\elepciune, din
`n\elegerea ;i aflarea chintesen\ei
dup[ multe experien\e ;i zbateri.

I-ar fi pl[cut s[ aib[ ucenici pe
care `nc[ `i mai a;teapt[ s[-i treac[
pragul atelierului s[u ;i e optimist c[
ace;tia vor apare. Poveste;te c[ a pre-
dat  la Liceul de Art[ "Aurel Popp"
unde a avut ;i elevi foarte talenta\i
din care unii au reu;it s[ se fac[ cu-
noscu\i. A renun\at pentru c[ scul-
ptura `i `nghite tot timpul, pentru c[
sculptura e via\a lui... Fiica pe care o
are a mo;tenit talent `ns[ nu ;tie pe
ce drum o va apuca, mai ales c[ are
doar 11 ani. 

Pe urmele sculptorilor greci

Vorbim de sculpturile lui. Cele
mai multe reprezent]nd forme ;i cor-
puri umane diforme, capete ;i trun-
chiuri mari, membre mici, subdimen-
sionate. Sculptorul crede c[ omul se
transform[, `ndep[rt]ndu-se ;i
pierz]ndu-;i rolul ini\ial, devenind
cel care va distruge p[m]ntul. Apoi
himerele, fiin\ele hibrid care apar\in
altor lumi, omul zeu, omul animal,
centauri, toate cap[t[ form[ ;i se nasc
eliber]nd creatorul, m[car pentru o
perioad[. "Oedip", "Nessus", "Gany-
nude", "Traian", "Sac-Cid-Ananda",
"Don Quijote" , "Roata", "~nv[\[torul",
toate sunt  simboluri puternice.

"Arta contemporan[ nu-mi spune
nimic", zice el. "Pentru mine, scul-
ptura ̀ nseamn[ sculptura greac[ care
nu a mai putut fi egalat[. S[ fim se-
rio;i< ce originalitate? Totul a mai fost
f[cut".  :i cu toate acestea ne spune
c[ inspira\ia ̀ l b]ntuie mai ales noap-
tea c]nd, de multe ori, se ridic[ ;i cu
fervoarea creatorului se pune s[
a;tearn[ pe h]rtie toate formele care
nu-i dau pace. ~ntotdeauna cele mai
bune lucr[ri sunt ultimele, deoarece
`n ele se adun[ toat[ priceperea, toat[
viziunea, toate ideile ;i fr[m]nt[rile. 

~ntrebat ce va face sculptorul Ra-
du Ciobanu peste 20 de ani, acesta a
r[spuns z]mbind non;alant< "voi fi
tot aici `n atelier, lucr]nd. Vreau s[
cred c[ voi mai fi ̀ nv[\at multe lucruri
;i voi fi mai bun". 

Nu a;teapt[ nimic spectaculos, ni-
mic extraordinar, de;i a;a ceva se
poate `nt]mpla chiar dac[  nu te
a;tep\i.  Cu at]t mai mult dac[ ai ta-
lent, dac[ munce;ti sus\inut ;i cu
mult[ pasiune a;a cum face  el. 

V. Shibata 



EVENIMENT

Papa Francisc a cucerit sufletele 
tuturor catolicilor
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Ceremonia copleşitoare de la
Vatican, unde a avut loc marţi  sluj-
ba de inaugurare a pontificatului
Papei Francisc, a marcat o premie-
ră istorică, prin prezența Patriar-
hului Ecumenic ortodox, Bartolo-
meu I. Noul Papă dă în continuare
semne că, odată cu el, biserica Ro-
mano-Catolică se schimbă la faţă.
De aceea, a optat pentru o ceremo-
nie simplă, fără fast.  Și a spus că
vrea să se adreseze întregii lumi,
dar în special săracilor.

Cardinalul proto-diacon Jean-Louis
Tauran a impus paliumul pe umerii Pa-
pei – paliumul, confecţionat din lână
albă, este un simbol al Episcopului ca
Bun Păstor z al Mielului răstignit pentru
mântuirea omenirii. Apoi Cardinalul
decan Angelo Sodano i-a dat Papei
Francisc Inelul Pescarului, inel specific
Episcopului Romei. Inelul Pescarului
poartă imaginea Sf. Petru (pescar ales
de Isus să devină pescar de oameni) cu
cheile, și semnifică misiunea încre-
dinţată lui Petru de a-i întări în credinţă
pe fraţi. Inelul Papei Francisc nu este
de aur, ci de argint aurit. Şase reprezen-
tanţi ai Cardinalilor au promis Sfântului
Părinte ascultare.

Lecturile au fost cele din Sărbătoa-
rea Sf. Iosif> Evanghelia, luată de la Ma-
tei, vorbește despre momentul în care
îngerul i-a spus în vis lui Iosif< “Nu te
teme să o iei pe Maria, soţia ta, căci ceea
ce s-a zămislit în ea este de la Duhul
Sfânt. Ea va naște un fiu și-i vei pune
numele Isus, căci el va mântui poporul
său de păcatele sale”. Iar Iosif, “trezin-
du-se din somn, a făcut după cum i-a

poruncit îngerul Domnului”. Pe tema
aceasta a grijii Sf. Iosif faţă de Maria și
Isus, a grijii pe care toţi oamenii trebuie
să o poarte întregii creaţii și celor mai
slabi, în nevoi, și-a centrat Sfântul Pă-
rinte predica. În timpul rugăciunii cre-
dincioșilor, s-au rostit rugăciuni pentru
Papa Francisc, pentru ca Dumnezeu să
îl păzească în exercitarea ministerului
petrin> pentru conducători, pentru ca
Dumnezeu să lumineze minţile lor și
să îi călăuzească spre construirea civi-
lizaţiei iubirii> pentru săraci și pentru
cei care suferă, pentru ca Dumnezeu,
cu providenţa Lui să le dea mângâiere
și speranţă și prin intermediul carităţii
fraţilor.

După celebrare, Sfântul Părinte s-a
dezbrăcat de veșmintele liturgice și apoi,
în Bazilica San Pietro, în faţa altarului
central, stând în picioare, a primit sa-
lutul șefilor delegaţiilor din diferite ţări.

În prima sa Omilie, Papa Francisc
a subliniat simbolistica zilei de începere
a pontificatului său, amintind că este
ziua Sfântului Iosif, patronul Bisericii
universale. “E o coincidenţă foarte bo-
gată în semnificaţii și e și ziua onomas-
tică a veneratului meu predecesor. Sun-
tem aproape cu rugăciunea plină de
afecţiune și de recunoștinţă”, a spus Pa-
pa la începtul cuvântării sale. În calen-
darul romano-catolic, 19 martie este
Ziua Sfântului Iosif, iar numele laic al
Papei Emerit Benedict al XVI-lea este
Joseph Alois Ratzinger.

“Să purtăm de grijă lui Christos în
viaţa noastră, pentru ca să purtăm de
grijă și altora, prin purtarea de grijă a
Creaţiei. Chemarea purtării de grijă, în-
să, nu se referă doar la creștini. Are o
dimensiune care precede, care este, pur

și simplu, umană. Se referă la toţi. Este
purtarea de grijă faţă de întreaga
Creaţie, frumuseţea Creaţiei, așa cum
se spune în Cartea Genezei și cum ne-
a arătat Sfântul Francisc de Assisi", a
afirmat Suveranul Pontif.

Aproape un milion 
de pelerini

Ceremonia a adunat la Vatican
aproape un milion de credincioși, din
toate colţurile lumii. Papa nu a ezitat să
se apropie de mulţimea care îi scanda
numele, să strângă mâinile întinse spre
el și să mângâie bolnavi și copii. De pe
esplanada bazilicii Sfântul Petru au asis-
tat la slujbă delegaţii oficiale din 130 de
ţări. La sfârșitul evenimentului, rând pe
rând, liderii l-au felicitat pe noul Papă.
Printre ei,  și președintele Traian Bă-
sescu, care a avut un scurt dialog cu Su-
veranul Pontif.

Mesajele pline de suflet ale noului
Suveran Pontif și simplitatea unei slujbe
care a mers drept la sufletul credin-
cioșilor l-au adus pe Papa Francisc și
mai aproape de oameni. Nu au exagerat
cu nimic corespondenţii de presă care
transmiteau de la Vatican că "între Papă
și credincioși a început o adevărată po-
veste de dragoste". Care devine tot mai
puternică, pe zi ce trece.

"Ştiu că la un moment dat își va
apleca fruntea, ca să se roage împreună
cu noi. Prioritatea lui sunt oamenii de
rând, e neostentativ, e umilinţă pură",
spune Maria. "Cred că suntem cu toţii
îndrăgostiţi. Eu sigur sunt, dar cred că
toţi suntem, ne influenţează într-adevăr.
Eu sunt o femeie care plânge cu ușurinţă

și numai gândul la el mă face să-mi do-
resc să plâng. Ne-a cucerit pe toţi în
doar 5 zile", continuă femeia.

După clipele unice pe care le-au trăit
la Vatican, credincioșii declară că își
doresc tot mai mult "o biserică mai
apropiată de oameni". Unii nu se sfiesc
să ceară "o adevărată revoluţie creștină",
din partea unui Suveran Pontif care a
demonstrat că știe să scoată la lumină
adevăratele valori ale Bisericii.

Patriarhul ecumenic vorbeşte
despre dimensiunea istorică

Patriarhul ortodox grec Bartolomeu
I, prezent marți la Vatican, unde a luat
parte la ceremonia de întronizare a Pa-
pei Francisc, a afirmat că prezența sa la
mesa inaugurală a noului pontificat re-
prezintă o premieră istorică.

"Nici măcar înainte de schisma din
1054 (despărţirea Bisericii din Orient
de cea din Occident), niciun patriarh
de la Constantinopol nu a fost prezent
la întronizarea vreunui Papă.(...) Acest
lucru nu s-a întâmplat nici după 1054",
a declarat Bartolomeu I. "Acest gest vrea
să arate importanţa pe care eu o atribui
relaţiilor amicale dintre cele două bise-
rici", a adăugat Patriarhul grec.

Bartolomeu I a plecat marți de la
Istanbul, acolo unde se află sediul Pa-
triarhiei, pentru a asista, la Roma, la li-
turghia de întronizare a Papei Francisc.

Simbolurile noului Papă

Papa Francisc a decis să păstreze
aceeași stemă și același motto cu cele
pe care le-a folosit ca Arhiepiscop de

Buenos Aires. Scutul este de culoare al-
bastru deschis, având în centru sus un
soare galben strălucitor, cu cristograma
IHS pe el, reprezentându-l pe Isus (aces-
ta este și logoul iezuit). Cristograma
IHS, precum și o cruce de deasupra li-
terei H, sunt de culoare roșie, imediat
sub ele aflându-se trei cuie negre. Mai
jos, la stânga, este o stea reprezentând-
o pe Maria, Maica lui Cristos și a Bise-
ricii. În dreapta stelei se află o floare de
nard, reprezentându-l pe Sf. Iosif, Pa-
tronul Bisericii Universale. Prin aceste
simboluri, Papa își arată iubirea sa faţă
de Sfânta Familie.

Diferenţa dintre stema episcopală
și cea papală o constituie faptul că pă-
lăria roșie, cu boruri largi, de Cardinal,
de deasupra scutului, este înlocuită
acum de mitra papală, apărând în fun-
dal și cheile încrucișate. Mottoul său –
“miserando atque eligendo” (“deoarece
l-a privit cu milostivire și l-a ales”) –
este luat din predica lui Beda Venera-
bilul despre relatarea evanghelică a che-
mării lui Matei. Are “o semnificaţie spe-
cială în viaţa și drumul spiritual al Pa-
pei” deoarece “în sărbătoarea Sf. Matei
din 1953, tânărul Jorge Mario Bergoglio
a experimentat, la vârsta de 17 ani, în-
tr-un mod special, prezenţa iubitoare a
lui Dumnezeu în viaţa lui. După o Spo-
vadă, inima lui a fost atinsă și a simţit
milostivirea lui Dumnezeu”, simţind și
chemarea la preoţie, după exemplul Sf.
Ignaţiu de Loyola.

Pasajul care l-a impresionat pe vii-
torul Papă Francisc a fost acela în care
Isus, văzându-l pe vameșul Matei, “l-a
privit cu iubire milostivă și i-a spus<
‘Urmează-mă!’”

A consemnat V.A.

Ceremonia a adunat la Vatican aproape un milion de credincioși,
din toate colţurile lumii. Papa nu a ezitat să se apropie de mulţimea
care îi scanda numele, să strângă mâinile întinse spre el și să mângâie
bolnavi și copii.
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Topul ;colilor gimnaziale din jude\
dup[ media de admitere `n liceu

Profesorul de limba şi litera-
tura română Vasile Bolca a fost o
personalitate marcantă a în-
văţământului confesional greco-
catolic românesc. Ca profesor la
Școala Normală Română Unită
din Oradea, cu râvnă, a împlinit
idealurile Școlii Ardelene din
Blaj. 

A contribuit la formarea unui mare
număr de itelectuali, învăţători, profesori
și preoţi, care au iluminat viaţa culturală
a satelor noastre. A înnobilat sufletele ti-
neretului cu valorile spirituale ale ilumi-
nismului european și naţional, care aveau
la bază permanenţa limbii române, a con-
tinuităţii identitare etnice a românilor
de drept istoric, în vatra strămoșească a
geto-dacilor, de pe ambele versante ale
Carpaţilor.

Vasile Bolca, fiu de ţăran, s-a născut
la 14 ianuarie 1905 în comuna Gârbava
de Jos, jud. Alba, din părinţii Simion și
Virginia.

Clasele primare le-a făcut în satul na-
tal, iar în 1924 devine absolvent al Li-
ceului grăniceresc „G.Coșbuc” din Nă-
săud, liceu de mare prestigiu care l-a dat
pe Liviu Rebreanu și încă 20 de acade-
micieni.

În 1928 a absolvit Facultatea de Litere
și Filozofie a Universităţii Regele Ferdi-
nand, din Cluj, obţinând diploma de li-

cenţă în filozofia modernă, specialitatea
limba și literatura română și istoria ro-
mânilor cu menţiunea Cum Laude.

În 14 februarie 1931 este declarat ab-
solvent al Seminarului Pedagogic Uni-
versitar din Cluj, specialitatea română și
drept, și devine profesor titular la Şcoala
Normală Română Unită din Oradea.

După doi ani, în 30 august 1933, de-
vine absolvent al Facultăţii de Teologie,
primind Ordinul Lectoratului, fiind hi-
rotonit Subdiacon, apoi Diacon, iar în

28 octombrie 1934, a fost ridicat la orinul
de preot, după ritul Bisericii Române
Unite de rit oriental de către Episcop Dr.
Valeriu Traian Frenţiu.

Înainte de a fi hirotonisit s-a căsătorit
cu Elisabeta Valeria Maghiar, învăţătoare,
născută în Sanislău, fiica învăţătorului și
cantorului I.Maghiar și a Mariei Lazin
din Petea. Era într-o strânsă relaţie de
prietenie literară cu sătmărenii Gabriel
Georgescu și Vasile Scurtu, acestuia din
urmă, fiindu-i martor de cununie.

Între anii 1940-1945 este refugiat cu
familia la Aiud, unde predă limba româ-
nă la liceu.

În 1945 revine din refugiu și devine
profesor până în 1948 la Şcoala Normală
Română Unită din Oradea, an în care se
produce Reforma din învăţământ. Cal-
varul vieţii sale, a familiei, s-a derulat
dramatic, fiind scos de la catedră. Este
destituit și trimis să predea la Şcoala Me-
die Tehnică Metalurgică. Urmează o suită
de șicanări și persecuţii comuniste. I se
restrânge spaţiul locativ și în 1954, în-
tristat de nedreptăţi, bolnav, destituit din
nou, este trimis la Şcoala de 7 ani din co-
muna Ceica, judeţul Bihor. După numai
patru ani de navetă, în amărăciune și
multe nedreptăţi, se pensionează.

În 1966 moare, în urma unei embolii,
ca „tânăr pensionar”, total dezamăgit.

A fost un Om de o mare generozitate.
În casa lui au găsit adăpost și sprijin ma-
terial toţi nepoţii. Neavând copii, l-au

crescut și învăţat pe Lucian Pop (Ucu),
fiul cumnaţilor Alexandru și Maria Pop,
profesori de limba română la Şcoala de
7 ani din Ştei, deportaţi în Bărăgan. Tra-
gic, Lucian, inginer mecanic, moare în-
tr-un accident de avion. 

Suflet umanist, a fost un vrednic om
de litere, profesor și preot cu vocaţie. A
scris cartea despre istoricul școlii confe-
sionale – „Şcoala Normală Română Uni-
tă”, din Oradea, cu ocazia împlinirii ju-
bileului de 150 de ani de la înfiinţare
(1784-1934). Este o vârstă a împlinirii
școlilor românești din Transilvania și mai
ales pentru judeţele Bihor, Satu Mare,
Sălaj și Maramureș. Anul viitor urmează
să se împlinească 230 de ani de la înfi-
inţarea acestei școli. Este o carte scrisă
cu acribie. Are la bază o vastă cercetare
a documentelor și fenomenelor social is-
torice și politice în contextul imperial
habsburgic și a dualismului, care au dus
la lupta de eliberare naţională a etniilor
asuprite. A scris-o pentru Graniţa de
Nord-Vest, mărturisește, pentru că era
necesară. A fost o binefacere naţională
înfiinţarea școlilor românești. Dacă nu
era Blajul, poate, noi azi am scrie cu litere
chirilice. „Fântâna Darurilor” din Blaj a
avut izvoare adânci, de nesecată cultură
și civilizaţie, care au pătruns în casele,
școlile și bisericile noastre, cu învăţători
și preoţi devotaţi, buni patrioţi.

Şcolile trebuiau să dea un ideal tine-
retului român, să-i formeze în spiritul

moralei creștine. Să le formeze conștiinţa
etnică  românilor de pe Graniţa de Nord-
Vest, ca să nu fie prea târziu. Să le renască
spiritul neamului, înăbușit sub povara
milenară de asupriri și asimilări organi-
zate politic și administrativ.

Cartea este și un patrimoniu docu-
mentar în ce privește istoria pedagogiei
și a didacticii, de la „Şcolile de normă,
cu metod” până la organizarea în-
văţământului confesional „Floarea Da-
rurilor” pe baze moderne. În carte se află
adevărurile care-i privesc pe români cu
istoria lor colectivă.Pe ei îi privește să
cunoască memoria Carpaţilor, a apelor,
a pădurilor, a fraţilor lor de bejenie. Vasile
Bolca recunoaște că numai prin munca
învăţătorilor și a preoţilor românii se pot
trezi din „somnul cel de moarte”.

A fost colaborator activ la Revista de
cultură creștină a Episcopiei Române
Unite cu Roma „Vestitorul”, iniţiată de
episcopul Valer Traian Ferenţiu, martir
mort la Sighet. A mai scris despre con-
tribuţia episcopului Samuil Vulcan, la ri-
dicarea culturală a neamului, despre po-
porul român, formarea și drepturile asu-
pra plaiurilor noastre strămoșești.

Vasile Bolca mărturisește în prefaţă
că trebuia să apară această carte. Prin ea
”a vrut să dovedească apostoliceasca râv-
nă a înaintașilor pentru ca tradiţia bună
de jertfă pentru ridicarea neamului și a
bisericii noastre să nu dispară”.

Prof. Gheorghe Şanta

Vasile Bolca, o personalitate marcant[ a înv[\[mântului greco-catolic 

Mai jos redăm topul şcolilor gimna-
ziale, inclusiv licee cu ciclu gimnazial,
din judeţul Satu Mare pentru anul 2012
(preluat de pe site-ul ”suntparinte.ro”).
Acesta a fost realizat calculându-se me-
dia aritmetică pentru mediile de admi-
tere ̀ n liceu ale tuturor elevilor din şco-
lile respective.

1. Colegiul Naţional Mihai Eminescu Sa-
tu Mare - 9.23
2. Liceul Teologic Romano-Catolic Ham
Janos Satu Mare - 9.02
3. Colegiul Naţional D. Stanca - 8.72
4. Şcoala Gimnazială Gr. Moisil - 8.61
5. Colegiul Naţional Kolcsey F. - 8.41
6. Colegiul Naţional I. Slavici - 8.15
7. Şcoala Gimnazială Constantin Brân-
coveanu Satu Mare - 8.03
8. Liceul Teoretic German Jonann Ettin-
ger Satu Mare - 7.94
9. Şcoala Gimnazială Poiana Codrului -
7.93
10. Şcoala Gimnazială Giurtelecu Ho-
dodului - 7.89
11. Şcoala Gimnazială Bălcescu-Petofi
Satu Mare - 7.82
12. Şcoala Gimnazială 10 Satu Mare -
7.81
13. Şcoala Gimnazială Cărășeu - 7.80
14. Şcoala Gimnazială L. Blaga - 7.79
15. Şcoala Gimnazială Culciu Mare - 7.79
16. Liceul Teoretic Negrești-Oaș - 7.77
17. Şcoala Gimnazială V. Lucaciu Carei
- 7.77
18. Şcoala Gimnazială O. Goga - 7.75
19. Şcoala Gimnazială I. Creangă - 7.68
20. Şcoala Gimnazială 1 Carei - 7.66
21. Liceul Teologic Reformat - 7.64
22. Şcoala Gimnazială Pomi - 7.52
23. Şcoala Gimnazială 3 Negrești-Oaș -
7.45
24. Şcoala Gimnazială Nadișu Hododu-
lui - 7.44
25. Şcoala Gimnazială A. Iancu - 7.42
26. Şcoala Gimnazială Cămin - 7.41

27. Şcoala Gimnazială Valea Vinului -
7.40
28. Şcoala Gimnazială Peleș - 7.36
29. Liceul de Artă Aurel Popp - 7.35
30. Şcoala Gimnazială Corund - 7.32
31. Şcoala Gimnazială Csury Balint Agriș
- 7.30
32. Şcoala Gimnazială Tășnad - 7.28
33. Liceul Teologic Ortodox Nicolae
Steinhardt Satu Mare - 7.26
34. Şcoala Gimnazială Giorocuta - 7.25
35. Şcoala Gimnazială Cehăluţ - 7.24
36. Şcoala Gimnazială Tempfli Jozsef  Ur-

ziceni - 7.24
37. Şcoala Gimnazială Săuca - 7.21
38.Şcoala Gimnazială Racșa - 7.21
39. Şcoala Gimnazială Ghenci - 7.21
40. Şcoala Gimnazială Decebal - 7.20
41. Şcoala Gimnazială Tiream - 7.17
42. Şcoala Gimnazială Valea Seacă - 7.14
43. Şcoala Gimnazială 3 Carei - 7.13
44. Şcoala Gimnazială Pișcolt - 7.07
45. Şcoala Gimnazială 1 Negrești-Oaș -
7.06
46. Şcoala Gimnazială Petofi Sandor Li-
vada - 7.05

47. Şcoala Gimnazială Vasile Lucaciu Lu-
căceni - 7.03
48. Şcoala Gimnazială Socond - 7.02
49. Şcoala Gimnazială Botiz - 7.00
50. Şcoala Gimnazială Bârsău de Sus -
7.00
51. Şcoala Gimnazială Orașu Nou - 6.98
52, Şcoala Gimnazială Wesselenyi Ho-
dod - 6.94
53. Şcoala Gimnazială Porumbești - 6.94
54. Şcoala Gimnazială M. Eliade - 6.92
55. Şcoala Gimnazială Gherţa Mică - 6.91
56. Şcoala Gimnazială Cidreag - 6.89
57. Şcoala Gimnazială Drăgușeni - 6.88
58. Şcoala Gimnazială Târșolţ - 6.88
59. Şcoala Gimnazială Moftinu Mare -
6.82
60. Şcoala Gimnazială Odoreu - 6.80
61. Şcoala Gimnazială Ciumești - 6.79
62. Şcoala GimnazialăVama - 6.77
63. Şcoala Gimnazială George Coșbuc
Medieșu Aurit - 6.74
64. Şcoala Gimnazială Homorodu de
Mijloc - 6.71
65. Şcoala Gimnazială Babţa - 6.64
66. Şcoala Gimnazială Vetiș - 6.64
67. Şcoala Gimnazială Berveni - 6.63
68. Şcoala Gimnazială Gellert Sandor
Micula - 6.62
69. Şcoala Gimnazială Căuaș - 6.62
70. Şcoala Gimnazială Viile Satu Mare
- 6.61
71. Liceul cu Program Sportiv - 6.60
72. Şcoala Gimnazială Cehal - 6.57
73. Şcoala Gimnazială Rătești - 6.55
74. Şcoala Gimnazială Fenyi Istvan Că-
pleni - 6.54
75. Şcoala Gimnazială Turulung - 6.51
76. Şcoala Gimnazială Mihai Viteazul
Moftinu Mic - 6.51
77. Şcoala Gimnazială Dobra - 6.51
78. Şcoala Gimnazială Petrești - 6.49
79. Şcoala Gimnazială Doba - 6.49
80. Şcoala Gimnazială Nisipeni - 6.48
81. Şcoala Gimnazială Certeze - 6.46
82. Liceul Tehnologic Anghel Saligny -

6.45
83. Şcoala Gimnazială Oar - 6.44
84. Şcoala Gimnazială Beltiug - 6.40
85. Şcoala Gimnazială Coca - A6.39
86. Şcoala Gimnazială Iojib - 6.38
87. Şcoala Gimnazială Santău - 6.38
88. Şcoala Gimnazială Batarci - 6.38
89. Şcoala Gimnazială Mădăras - 6.37
90. Şcoala Gimnazială Cămărzana - 6.36
91. Şcoala Gimnazială Domănești - 6.35
92. Şcoala Gimnazială Vasile Lucaciu
Apa - 6.34
93. Şcoala Gimnazială Aurel Haiduc Trip
- 6.33
94. Liceul Tehnologic Tarna Mare - 6.26
95. Şcoala Gimnazială Călinești-Oaș -
6.26
96. Şcoala Gimnazială 2 Turţ - 6.25
97. Şcoala Gimnazială Foieni - 6.23
98. Liceul Tehnologic Petru Cupcea Su-
puru de Jos - 6.23
99. Liceul Tehnologic Petofi Sandor La-
zuri - 6.23
100. Şcoala Gimnazială Dr. Vasile Luca-
ciu Satu Mare - 6.22
101. Şcoala Gimnazială Halmeu - 6.19
102. Şcoala Gimnazială Pir - 6.17
103. Şcoala Gimnazială Petri Mor Bog-
dand - 6.10
104. Şcoala Soltesz Janos Ambud - 6.04
105. Şcoala Gimnazială Gheorghe Bulgăr
Sanislău - 5.99
106. Liceul Tehnologic Ardud - 5.96
107. Şcoala Gimnazială Dorolţ - 5.89
108. Şcoala Gimnazială Acîș - 5.78
109. Şcoala Gimnazială Păulești - 5.70
110. Şcoala Gimnazială Craidorolţ - 5.62
111. Şcoala Gimnazială Sărăuad - 5.56
112. Şcoala Gimnazială Moise Sora No-
vac Hurezu Mare - 5.55
113. Şcoala Gimnazială Terebești - 5.53
114. Şcoala Gimnazială Sătmărel - 5.44
115. Şcoala Gimnazială Iosif Ţiproc
Dumbrava - 5.43
116. Şcoala Gimnazială Săcășeni - 5.06
117. Şcoala Gimnazială Andrid - 5.00

“Bobocii” de la Eminescu sunt pe locul I

Înainte de a fi hirotonisit, Vasile Bolca s-a căsătorit cu Elisabeta
Valeria Maghiar, învăţătoare, născută în Sanislău, fiica învăţătorului
și cantorului I.Maghiar și a Mariei Lazin din Petea. Era într-o
strânsă relaţie de prietenie literară cu sătmărenii Gabriel Georgescu
și Vasile Scurtu, acestuia din urmă, fiindu-i martor de cununie.
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Soldaţii răniţi purtau pe răni pânze
de păianjen. Materia lipicioasă ajuta
pielea să se regenereze. Îndesarea unor
ierburi în bandaj era un alt truc – ajuta
la uciderea microbilor.

Câinii de pază ai romanilor erau
din sticlă și piatră. Mozaicurile canine
îî avertizau pe hoţi să facă cale întoarsă,
fiind acompaniate uneori de expresia
“Cave canem” (Păzește-te de câine).

Romanii purtau inele de căsătorie.
Iar miresele romane văluri și flori. Că-
sătoria avea valoare contractuală, la fel
ca azi.

Învăţătorii erau majoritatea sclavi
greci foarte înţelepţi, deci nu vorbitori
nativi de limbă latină. Existau puţine
școli, copiii din familiile bogate bene-
ficiind de învăţători privaţi. Scrisul se
practica pe tăbliţe cerate care puteau fi
refolosite.

Şoarecele rumenit cu miere repre-
zenta o delicatesă în Roma antică. Bu-
cătarii obișnuiau să ţină șoarecii în bor-
cane de teracotă și să-i îngrașe câteva
săptămâni, ca să le asigure un gust mai
bun.  

Superstiţiile nu se limitau doar la
oamenii de rand. De pildă împăratul
Augustus își încălţa mereu piciorul
drept primul, din credinţa că stânga
aduce ghinion. Cuvântul latinesc pen-
tru “stânga” este “sinister”…

Vechii romani credeau că vederea
unei bufniţe aducea ghinion, mirositul
ciclamelor prevenea apariţia cheliei,
sunetul clopotelor înlesnea nașterea și
prezenţa albinelor însemna că zeii sunt
favorabili...

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Arheologul român Gelu Florea,
cel care conduce cercetările de la
Sarmizegetusa, apare în pseudo-
documentarul BBC-ului, pe care îl
şi laudă. Cum e posibil aşa ceva?

Cu mare interes a fost așteptat docu-
mentarul “Rome’s Lost Empire”, al celor
de la BBC, mai ales în țara noastră, pentru
că se anunțau, cu surle și trâmbițe, desco-
periri incitante ce ar rescrie parțial istoria
Daciei de după anul 106, scrie Valentin
Roman în adevăruldespredaci.ro.

Speciali;ti români denigrează
geto-dacii

Iată că el a fost lansat de ceva vreme,
însă calitatea și acuratețea informațiilor
prezentate în acesta lasă mult de dorit, iar
geto-dacii sunt din nou denigrați, de data
aceasta și cu ajutorul unor specialiști ro-
mâni, așa cum vom vedea în cele ce ur-
mează.

Deși se precizează că Transilvania este
o parte a României, în harta prezentată la
minutul 17, scoasă în evidență prin colo-
rarea cu roșu, se induce ideea că Transil-
vania ar însemna toată România, ba chiar
și dincolo de granițele ei, lucru care, unui
necunoscător al istoriei Daciei i-ar putea
inocula, că informație, că romanii au cu-
cerit și stăpânit cam tot ce înseamnă Ro-
mânia de astăzi, element, evident, eronat.
Descrierea dacilor este una care denotă în
mod clar lipsa de informare și documen-
tare a realizatorilor filmului cu privire la
populația nord-dunăreană din preajma
secolului II d.Hr.

Astfel, aceștia sunt prezentați drept un
trib barbar care, traducând ad literam afir-
mația vorbitorului Dan Snow, “devenise
prea mare pentru încălțările sale” or, pe
românește “se întinsese mai mult decât îl
ținea plapuma”. Cum anume s-a întâmplat
asta, ne întrebăm noi, din moment ce dacii
trăiau în regatul lor și nu pe vreun teritoriu
aparținând Romei? Nu înțelegem cum s-
au ”întins" ei.

Următoarea afirmație reprezintă o
aberație colosală, în sensul că același Dan
Snow spune foarte clar că “dacii pătrun-
deau în teritoriul roman furând animale
și femei”, motiv care ar fi stat la baza deci-

ziei romanilor de a ataca Dacia.  Conti-
nuând, Dan Snow mai spune că romanii
erau nevoiți să dea un exemplu, astfel încât
rebeliuni de genul acesta să nu fie luate
drept model în restul imperiului.

Rebeliune înseamnă un act de violență
sau de amenințare gravă săvârșit față de
un organ de stat sau de un reprezentant al
lui, în scopul de a împiedica îndeplinirea
atribuțiilor sale, așadar răscoală, răzvrătire
a populației sau a unei părți din ea împo-
triva administrației, a Statului, a reprezen-
tanților săi. Iar acești termeni au același
înțeles și în engleză. Stăpâneau românii
teritoriul nord-dunărean înainte de 106?
Nu, clar, asta o știe oricine. Așadar împo-
triva cui s-ar fi răzvrătit dacii?

În același timp, realizatorii BBC nu au
suflat o vorbă despre interesele Romei cu
privire la resursele Daciei și au făcut ca
imaginea vremii să-i pună pe romani în
postură de victime care au fost nevoite să
reacționeze militar pentru c-au fost pro-
vocați, nu pentru c-ar fi urmărit aur, argint,

sclavi și altele în Dacia. Mai mai că-ți vine
să plângi gândindu-te cum săracii romani,
de-a lungul istoriei lor, au fost nevoiți per-
manent să se apere. Toată lumea a avut
ceva cu ei, o mulțime de popoare, de pe
trei continente, i-au tot “atacat” pe romani,
iar ei, “victimele”, au fost nevoiți să se apa-
re…cucerindu-le și exploatându-le apoi
decenii sau secole întregi. 

Realizatorii BBC s-au deplasat
la Sarmisegetusa Regia 
cu o Dacia Break veche

Încă de la primele scene filmate pe te-
ritoriul României, realizatorii pseudo-do-
cumentarului BBC se arată tendențioși,
ironici, la adresa țării noastre, parcurgând
drumul către Sarmizegetusa Regia într-
un autoturism Dacia Break vechi. Probabil
s-au gândit să facă o legătură între numele
mașinii și numele antic al țării noastre, dar
nu prea le-a reușit. 

Trecând peste acest aspect, care ne in-
teresează mai puțin în contextul actual, cei
de la BBC, împreună cu Gelu Florea, ar-
heologul român care conduce cercetarea
la Sarmizegetusa Regia, au concluzionat
că imaginile LIDAR surprind faptul că
structurile existente sub pământ, necu-
noscute până acum arheologilor români,
ar aparține perioadei de după războiul din
105-105 și ar fi fost construite de romani
cu scop militar.

De unde această concluzie? De ce acele
structuri nu ar putea fi pre-romane, creație
a dacilor? Cum se poate concluziona în
legătură cu ceva ce nu a fost încă excavat
și cercetat? Mai mult, reproducerea 3D
prezentată la minutul 28,10, avansează teo-
ria potrivit căreia structurile fotografiate
de LIDAR ar fi părți componente ale unui
uriaș complex militar, prezentat de reali-
zatori ca fiind pe un teren plan. Dar este
bine știut faptul că relieful zonei are puține
porțiuni perfect plate și nu de mare întin-
dere.

Unul dintre complexele de la Sarmisegetusa Regia scoase la iveal[ dup[ s[p[turile arheologice

Cu spaţii verzi la interior pen-
tru creşterea hranei, pereţi care
transformă dioxidul de carbon în
oxigen, şi cu capacitatea de a se
personaliza în funcţie de ADN-ul
tău – acesta este, pe scurt, concep-
tul de clădire a viitorului, care tin-
de să devină o adevărată operă de
artă, prezintă Fastcoexist.com.

În 2050, trei sferturi din populaţia
planetei va trăi la oraș, adică 6,75 mi-
liarde din cele 9 miliarde de oameni pe
care îi va “găzdui” Pământul la acel mo-
ment. Prognozele spun că rezidenţii
orașelor vor avea acces la resurse mai
puţin naturale decât cele de astăzi, ceea
ce va face ca cerinţa pentru regenerare
și eficienţă să devină o prioritate.

Clădirile vor avea propriile 
sisteme energetice

În funcţie de aceste previziuni și ex-
trapolând unele idei emergente, firma
de design și inginerie Arup a realizat

această machetă a clădirii viitorului. Din
câte se poate vedea, clădirea are propriile
sisteme energetice (“micro-eolian”, “vop-
sea solară PV” și “o faţadă de alge” pentru
producerea biocombustibililor), există
un strat integrat pentru pui, pește și agri-
cultura legumelor, o “membrană a clă-

dirii” care transformă dioxidul de carbon
în oxigen, suprafeţe de recuperare a căl-
durii, dar și materiale care se repară sin-
gure.

Arup indică cinci atribute principale<
flexibilitate, sustenabilitate, reactivitate,
integrarea în comunitate și sisteme in-

teligente (inclusiv reciclarea automată). 
Clădirea are “o reţea dinamică de bu-

cle de feedback caracterizate de mate-
riale inteligente, senzori, schimburi de
date și sisteme automate care fuzionează
împreună, funcţionând efectiv ca un sis-
tem nervos sintetic și extrem de sensibil”.
Cea mai futuristă parte este structura –
complet modulară și proiectată să fie
mutată (folosind roboţi, bineînţeles). 

Clădirea are trei tipuri de straturi,
cu o durată de viaţă diferită< un strat per-
manent la bază, un strat de 10-20 de ani
(care include faţada și pereţii exteriori)
și un al treilea strat care poate suferi
schimbări rapide. 

Clădirea viitorului răspunde la ne-
voile personale ale oamenilor, “până la
nivelul compoziţiei genetice a unei per-
soane”, adună informaţii de la mediu și
“reacţionează la indicii contextuale”.

Josef Hargrave, de la Arup, descrie
clădirea ca fiind “capabilă să ia decizii
informate și calculate, în funcţie de me-
diul înconjurător. 

Este o structură care trăiește și res-
piră, având capacitatea de a susţine
orașele și oamenii de mâine.”

Robo\i gigantici vor putea muta unul sau mai multe straturi ale cl[dirii

Studioul de proiectare Kibardin-
design, cu sediul în Praga, a creat un
mouse de calculator wireless ce levi-
tează, și care este cunoscut sub numele
de Bat (l i l iac),  prezintă
DailyMail.co.uk.

Aspectul elegant include un pad
pentru mouse cu un inel magnetic,
care îi permite acestuia să plutească
în aer. Mouse-ul levitează de unul sin-
gur la o înălţime de 40 de milimetri
sau la zece milimetri sub greutatea
mâinii tale.

În afară de faptul că are un aspect
futurist, Bat poate vindeca leziunile
nervoase și disfuncţiile din mâinile
oamenilor care îl folosesc. Gadgetul
este proiectat special pentru a proteja
persoanele care folosesc un mouse să
dezvolte sindromul tunelului carpian,
afecţiunea dureroasă a mâinii, dege-
telor și încheieturii, care este adesea
asociată cu o utilizare prelungită a
mouse-ului.

În ciuda faptului că a captat deja
atenţia publicului, produsul se află în-
că în faza de testare și nu este încă dis-
ponibil pe piaţă. Atunci când va fi lan-
sat, Bat va avea două nuanţe simple<
alb și negru.

Vadim Kibardin, creatorul dispo-
zitivului, s-a născut în Rusia și a ab-
solvit Academia de Arhitectură și Artă
Industrială Ural. Începând cu anul
2005, Kibardin a locuit la Praga unde
și-a înfiinţat propriul studio și unde a
început producţia gadgetului.

Potrivit revistei Wallpaper, Kibar-
din se află pe lista cu cei 40 de proiec-
tanţi “care vor schimba lumea”, alături
de Jonathan Eve, Ora Ito, John Maeda
și fraţii Bouroullec.

BBC-ul pretinde c[ dacii erau
ni;te barbari, ho\i ;i violatori

Mouse-ul 
care leviteaz[ 

deasupra biroului 

Descrierea dacilor este una care denotă în mod clar lipsa de infor-
mare și documentare a realizatorilor filmului cu privire la populația
nord-dunăreană din preajma secolului II d.Hr. Astfel, aceștia sunt
prezentați drept un trib barbar care, traducând ad literam afirmația
vorbitorului Dan Snow, “devenise prea mare pentru încălțările sale”
or, pe românește “se întinsese mai mult decât îl ținea plapuma”. 

Cum vor ar[ta cl[dirile urbane în anul 2050?

Caracteristici 
ceva mai bizare 

din lumea romanilor
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Sofia Vergara a dezv[luit ̀ ntr-un interviu pentru
revista Vogue c]t de greu `i este s[ se preg[teasc[
pentru covorul ro;u. Actri\a din serialul de comedie
Modern Family a m[rturisit c[ uneori `i este greu
s[ se `mpace cu corpul ei ;i formele voluptoase. La
cei 40 de ani pe care `i are Sofia Vergara este una
dintre cele mai dorite femei din lume. Este conside-
rat[ un sex simbol, iar formele ei voluptoase sunt
deja celebre.

~ns[, actri\a din Columbia a dezv[luit pentru revista
Vogue din luna aprilie 2013 c]t de dificil ̀ i este s[ ̀ ;i g[seasc[
\inuta potrivit[ pentru covorul ro;u, conform Huffington
Post citat de Procinemaro.

“O fat[ normal[ ar pune rochia pe ea imediat ;i ar ie;i
din cas[. ~ns[, eu am nevoie de armur[, nu de rochie” a glu-
mit actri\a. “Am 40 de ani, am f[cut un copil ;i port la sutien
32F. :i sunt reali. C]nd ai s]ni fal;i, dup[ ce `\i dai rochia
jos, ei arat[ perfect, nu ;i ̀ n cazul meu. A;[ c[ trebuie mereu
s[ g[sesc o rochie care s[ m[ ajute, s[ ̀ i ridic” a povestit So-
fia.

Actri\a a povestit c[ atunci c]nd avea 14 ani ;i-a dorit
o opera\ie de mic;orare a s]nilor, pentru c[ erau prea mari
pentru v]rsta ei, `ns[ spune c[ acum e `mp[cat[ cu corpul

ei< “~i mul\umesc lui Dumnezeu pentru ce mi-a dat, sunt
m]ndr[ de corpul meu, a; fi ipocrit[ s[ m[ pl]ng c[ oamenii
se uit[ la mine doar pentru cum ar[t”.

Cunoscut[ pentru rolul din serialul de succes “Modern
Family”, Sofia Vergara a cucerit publicul  at]t prin calit[\ile
actorice;ti, dar ;i prin apari\iile incendiare. La 40 de ani ;i
cu un fiu de 20 de ani, actri\a se m]ndre;te cu faptul c[ este
apreciat[ ca o femeie seduc[toare, dorit[ de b[rba\i ;i c[ ;i-
a f[cut cariera cu ajutorul corpului ei.

Sofia este  cea mai bine pl[tit[ actri\[ de televiziune. Pe
fiul ei, Manolo Gonzalez, un t]n[r de 21 de ani l-a botezat
dup[ personajul jucat de Steven Bauer ̀ n filmul clasic Scar-
face, regizat de Brian De Palm< C]nd fiul meu s-a f[cut
mare mi-a spus<Mam[, e;ti uimitoare, m-ai botezat dup[
uin dealer de droguri dependent. I-am zis< taci Manolo!”
poveste;te actri\a `n interviul din revista Vogue.

Sofia Vergara a fost aleas[ de “The Hollywood Reporter”
;i de “Billboard”, ca fiind una dintre cele mai puternice 25
de femei de origine hispanic[ din entertainment. A avut `n
trecut o rela\ie ;i cu Tom Cruise. Nominalizat[ la 2 Globuri
de Aur, actri\a a devenit popular[ odat[ cu apari\ia serialului
de comedie Modern Family unde a `nceput s[ joace din
2009. ~n film Sofia joac[ rolul Gloriei, nevasta lui Ed O’Neill
- celebru pentru rolul lui Al Bundy din “Married with chil-
dren”.

Christian Bale este actorul favorit
pentru a ob\ine rolul prinicipal ̀ n Exo-
dus, filmul cu tem[ biblic[ al lui Ridley
Scott. Actorul de 39 de ani ar trebui s[
`l joace pe Moise, scrie Deadline.com

Vorbind despre noul lui proiect ci-
nematografic, Ridley Scott a declarat<
“Nu m[ intereseaz[ la Moise acele lu-
cruri cunoscute de toat[ lumea. M[ in-
tereseaz[ mai degrab[ alte lucruri, pre-
cum rela\ia lui cu Ramses al II-lea. Sin-
cer, nu eram atent la ;coal[ atunci c]nd
ni s-a spus povestea lui Moise. Anumite
detalii din via\a lui mi se par extraor-
dinare”, informeaz[ nouvelobs.com.

Filmul va fi o fresc[ epic[, centrat[
pe celebrul personaj biblic. Cel mai cu-
noscut film despre Moise r[m]ne ;i
acum pelicula “The Ten Comman-
dments”, `n regia lui Cecil B. DeMille,
cu Charlton Heston ̀ n rolul lui Moise,
care la acea vreme, ̀ n 1956, era cel mai
profitabil film al epocii. A primit 7 no-
minaliz[ri la Oscar, inclusiv pentru cel
mai bun film ;i a luat Oscarul pentru

efecte vizuale. Scena `n care Heston
imp[r\ea Marea Ro;ie `n dou[ a deve-
nit legendar[ `n cinematografie.

Christian Bale a fost distribuit
mul\i ani `n produc\ii independente,
`nainte de a juca `n c]teva filme de la
Hollywood cu un buget important.
Astfel, Christian Bale a atras aten\ia
publicului la v]rsta de 13 ani, c]nd a
jucat `n filmul “Imperiul soarelui”
(1987), al lui Steven Spielberg.

Au urmat rolurile din “American
Psycho” (2000), “Equilibrum” (2002),
“Batman - ~nceputuri” (2005), “Pres-
tigiul” (2006), “I’m Not There” (2007),
“Drumul drept[\ii/10 To Yuma”
(2007), “Cavalerul negru” (2008) - fil-
mul cu cele mai mari ̀ ncas[ri din 2008
-, “Terminator - Salvarea” (2009) ;i
“Cavalerul negru< Legenda rena;te”
(2012). Pentru rolul din “Lupt[torul/
The Fighter”, starul galez a fost recom-
pensat ̀ n 2011 cu premiul Oscar la ca-
tegoria cel mai bun actor ̀ n rol secun-
dar.

Sofia Vergara a dezv[luit c]t de greu `i este
s[ r[m]n[ un sex simbol la 40 de ani

C]nt[re\ul Kanye West  se g]nde;te
s[ `;i boteze copilul pe care `l va avea
cu Kim Kardashian, North, scrie tabloi-
dul britanic The Sun. Rapperul consi-
der[ c[ prenumele North se potrive;te
cu numele lui de familie, West.

Astfel, pe copilul lui Kanye West ;i
a lui Kim Kardashian ̀ l va chema North
West.

Rapperul, `n v]rst[ de 35 de ani, ar
fi f[cut o list[ de prenume pentru co-

pilul lui, care se va na;te `n iulie. Iar
North se afl[ `n fruntea listei.

Kanye West ar fi vorbit cu prietenii
lui despre acest lucru luna trecut[, `n
timp ce se afla la Paris, `n interes de
serviciu. Tabloidul britanic The Sun co-
menteaz[ c[ este pu\in probabil ca ideea
s[ fie acceptat[ de familia lui Kim Kar-
dashian, care are o tradi\ie s[ `;i denu-
measc[ nou-n[scu\ii cu prenume care
`ncep cu litera “K”.

Christian Bale `l va juca pe Moise, `n Exodus,
urm[torul film al regizorului Ridley Scott

Christina Aguilera, decis[ s[-;i 
recapete silueta de alt[dat[
C]nt[rea\a Christina

Aguilera a decis s[ pun[
cap[t perioadei `n care ;i-a
neglijat silueta. Chiar dac[
`n repetate r]nduri a spus c[
nu o deranjeaz[ c[ a luat `n
greutate, vedeta american[
vrea s[ fac[ o schimbare. De
cur]nd , cu ocazia unui eve-
niment legat de sezonul 4 al
emisiunii “The Voice”, ea ;i-
a ar[tat noua siluet[. 

Anul trecut, Christina
Aguilera a declarat c[ este
bucuroas[ de fap-
tul c[ a luat `n greutate, c[
nu o intereseaz[ criticile pri-
vind \inutele sale mulate. Ea
a ap[rut chiar nud pe co-
perta ultimului ei album.
~n v]rst[ de 32 de ani, Chris-
tina Aguilera are un b[ie\el,
Max, `n v]rst[ de cinci ani,
din c[snicia cu produc[to-
rul muzical Jordan Brat-
man.

Kanye West ;i Kim Kardashian 
`;i vor boteza copilul “Nord”

Jennifer Lopez este protagonista primului
num[r “Glam Belleza Latina”

Jennifer Lopez  a fost aleas[ de edi-
torii revistei Glamour  protagonista
primului num[r “Glam Belleza Latina”,
revista ce aduce un tribut frumuse\ii
femeilor latino.

J.Lo a declarat `n repetate r]nduri
c[ este m]ndr[ de r[d[cinile ei latino.
Ambasadoarea L’Oreal Paris str[luce;te
pe coperta revistei, purt]nd un machiaj
simplu ;i sofisticat `n acela;i timp, ce
`i pune perfect ̀ n eviden\[ frumuse\ea
ce a sfidat timpul ;i tr[s[turile specifice
femeii latine.

Ea a acceptat s[ vorbeasc[ deschis
despre experien\ele din via\a ei, dar ;i
despre lucrurile ce au ajutat-o s[ ajung[
una dintre cele mai puternice femei
din showbiz.

~n interviu, J.Lo m[rturise;te c[ `n
mare parte a reu;it s[ treac[ peste di-
vor\ul de Marc Anthony cu ajutorul
dansului< “Dup[ divor\, `n timp ce lu-
cram la albumul meu, m-am g]ndit s[
compun melodia “Dance Again”. A de-
venit un fel de mantra pentru mine”

Jennifer Lopez se consider[ a fi o
femeie puternic[, recunosc]nd c[ im-
pulsivitatea ;i ̀ ncrederea au ajutat-o s[
ajung[ unde este acum. “~nc[ mai am
acea impulsivitate pe care am avut-o

atunci c]nd mi-am ̀ nceput cariera.Am
mare `ncredere `n mine. ~ns[ asta nu
`nseamn[ c[ nu am momentele mele

de sl[biciune. Dar trebuie s[ mergi pe
ideea c[ e;ti unic, c[ po\i oferi lumii
ceva special ;i diferit”.


