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Publica\ie cultural[ ;i artistic[. Editor Centrul Multicultural Poesis

Cultura
rom]n[
la Satu
Mare
D. P[curaru
Sub genericul ARMONII INTERCULTURALE - edi\ia I - inaugur[m
anul acesta o nou[ manifestare
cultural[ dedicat[ Zilei Culturii
Na\ionale. Consider[m c[ este de
datoria noastr[, a tot mai pu\inilor
scriitori s[tm[reni, s[ ne amintim de
cei ce nu mai sunt printre noi. Satu
Mare a avut o pleiad[ de scriitori care
au reu;it s[ se impun[ la nivel
na\ional, prin valoarea c[r\ilor, prin
modul `n care au fost primite c[r\ile
lor de critica de specialitate.
~n urm[ cu 31 de ani, la 10
ianuarie 1990, ap[rea la Satu Mare
publica\ia "Solsti\iu". Debuta ca o
revist[ de cultur[. To\i redactorii ;i
colaboratorii erau oameni de cultur[,
scriitori, istorici, profesori, studen\i<
Nae Antonescu, Cornel Munteanu,
Ioan Nistor, Alexandru Pintescu, Paul
H[r[gu;, Ion Baias, George Achim,
Doru Radosav, Emil Matei, Dorin
S[l[jan, Corneliu Balla, Bogdan
Ciuric[, Valeriu Nichitean, Ionel
Silaghi, Gheorghe Cre\u, precum ;i
subsemnatul Dumitru P[curaru,
redactor ;ef ;i Ilie S[lceanu, redactor
;ef adjunct. Este foarte posibil s[ fi
uitat c]teva nume. Au trecut, totu;i,
mai mul\i ani dec]t `ntre primul ;i al
doilea r[zboi mondial. Dac[ socotim
`n ani "comuni;ti" este aceea;i
perioad[ ca `ntre 1945 ;i 1976 sau
`ntre 1959 ;i 1990. O treime de secol.
C]te nu s-au `nt]mplat `ntre anii mai
sus invoca\i. Dar c]te nu s-au
`nt]mplat ;i din 1990 p]n[ `n 2021! O
bucat[ bun[ de istorie.
Subsemnatul ;i Ilie S[lceanu, am
f[cut "planul de b[taie" urm]nd
sfaturile domnului Nae Antonescu,
singurul care cuno;tea cum
func\ionau redac\iile `n perioada
interbelic[. Direc\ia editorial[,
programul `n ansambul lui, urma linia
gazet[riei interbelice. Doream s[
refacem leg[tura pierdut[ cu tradi\ia
interbelic[. ~n bun[ parte am reu;it,
`ns[ cu timpul ne-am dat seama c[
noua pres[ post comunist[ urma alte
reguli. Am reu;it s[ adun[m cel mai
compact grup de scriitori s[tm[reni.
~n acela;i timp, George Vulturescu
coopta `n jurul revistei Poesis scriitori
din \ar[.
Continuarea `n paginile 4-5
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PERSONALIT~TI

“Azi v-am prezentat doar o fărâmă din viața unui om, dascălul Victor Mărcuș, care a avut o
viaț[ grea dar, acum, după ani și ani de la trecerea sa în eternitate, putem spune fără teama de
a greși că a fost un învingător.”

Victor M[rcu; din Pot[u, un dasc[l vrednic,
cu o via\[ zbuciumat[
În toate satele românești
sătmărene se disting anume
personalități aparținătoare unor
familii care s-au înnobilat, uneori
pentru fapte de vitejie chiar au
dobândit acest statut oficial, dar
mai ales prin hărnicie, respectul
pentru toți consătenii, dragostea
care domnea între membrii lor și
prin puterea și năzuința de a-și
trimite copiii la școli, pentru a
deveni „oameni”.
Astăzi vom vorbi despre un
membru al familiei Mărcuș din
Potău, un dascăl care și-a dedicat
viața acestui frumos sat someșean,
acolo unde își aveau rădăcinile
părinții și strămoșii săi. Părinți i-au
fost George Mărcuș („a Petrii”,
pentru că tatăl său se chema Petru)
și Floarea Hiripan. De săteni este
considerat fiu al Potăului, pe drept
cuvânt.

Născut pe meleaguri sălăjene
Victor Mărcuș a văzut lumina
zilei pe meleaguri sălăjene, la
Guruslău în 11 septembrie 1909. În
anul nașterii fiului Victor familia era
deja de câțiva ani în părțile Sălajului,
tatăl
fiind
administrator
al
avocatului Florian Cocian (18421920), un proprietar de pământ mai
bogat decât George Pop de Băsești.
Fiind originar din Potău, acesta avea
mare încredere în consătenii săi și
mai ales în rudenii. Astfel că pentru
administrarea moșiei a apelat la
George Mărcuș, și pentru că mama
avocatului se numea Floarea și era
tot din familia Mărcuș, legătura lor
de rudenie fiind evidentă.
Florian Cocian avea birou de
avocat în Cehu Silvaniei, un conac în
Domnin și numeroase proprietăți în
jurul „sediului”. Este bunicul
filosofului Alexandru Dragomir. De
altfel, am mai scris în „Informația de
duminică” despre acest ilustru fiu al
satului Potău.
Familia
Mărcuș
a
fost
binecuvântată cu nașterea a patru
băieți și o fată, care au ajuns la
maturitate, o fetiță și un băiat
decedând la vârste fragede. După
terminarea studiilor, toți frații s-au
îndreptat spre învățarea unei meserii,
fiecare dintre ei excelând în
domeniul ales.
Astfel, George a fost un mecanic
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de locomotivă foarte apreciat, Ioan a
fost secretar al Primăriei Potău, apoi
la Medieșu Aurit, Vasile a ajuns un
vestit măcelar, Carolina, în spiritul
epocii, a fost pregătită să fie o soție,
mamă și gospodină desăvârșită și, în
fine, mezinul Victor, vrednicul
dascăl despre care vorbim în acest
material.
În imagine îi avem pe mama
Floarea Hiripan cu fiii Victor (lângă
ea), Ioan (stânga sus) și Vasile
(dreapta sus).
Pe lângă cultivarea pământului și
creșterea animalelor, familia mai
deținea la Potău o mică cârciumă.
Astfel că „Ghiuri Petrii”, cum era
cunoscut tatăl lui Victor în sat, a
reușit să-și școlarizeze copiii.

dascălul Victor Mărcuș,
Redactorul Nae Antonescu spune
despre dascălul Victor Mărcuș că a
avut un mare rol în lichidarea
analfabetismului, a înconjurat
tineretul școlar cu afecțiune, dăruind
mereu din bogata lui experiență. Iar
cei care l-au cunoscut, din Potău și
din satele din împrejurimi afirmă
mereu că a fost un om luminat și cu
suflet mare.
Subscriem și noi la aceste
cuvinte. Într-adevăr, dascălul Victor
Mărcuș poate fi așezat în categoria
cadrelor didactice model, dovedind
mereu „strădania anilor”.

Poveștile satelor noastre

Un învățător căsătorit
în familia Achim
După
absolvirea
studiilor
primare la Potău, Victor Mărcuș a
urmat cursurile Școlii Normale din
Satu Mare, absolvite cu succes la
finalul deceniului trei.
Primul loc de muncă l-a avut la
Școala din Rus, localitate aflată în
apropiere de Baia Mare. Apoi, se pare
că a predat la școlile din Boinești,
Negrești și Craidorolț.
S-a căsătorit la 30 august 1941 cu
Maria, fiica lui Mihai Achim din
Seini, o familie înstărită, care se
ocupa cu agricultura și pomicultura.
Maria s-a născut în 23 august 1914 la
Seini și a mai avut un frate inginer în
Mediaș, alt frate medic cardiolog în
Cluj și două surori învățătoare, cea
mare în Timișoara iar cea mai mică
în Baia Mare.
În anul 1942 s-a născut unicul fiu
al familiei Mărcuș, Victor Puiu,
eveniment care înclinăm să credem
că s-a întâmplat la Seini.

O familie prigonită, pentru
prea marea hărnicie
După terminarea războiului
familia Mărcuș s-a mutat în Potău,
Victor fiind director al Școlii
Generale, iar soția lui a deținut
funcția de secretară a instituției. Cu
prilejul sărbătorii de 10 Mai 1945,
alături de parohul Cornel Hotea și de
învățătoarea Cornelia Mureșan (sora
căpitanului Sabin Mare, cunoscut
luptător
anticomunist,
figură
proeminentă
a
„lotului
parașutiștilor), Victor Mărcuș a
organizat o mare adunare la Potău,
încercând să transmită sătenilor, unii

abia veniți din război sau din
refugiu, optimism și încredere în
viitor.
Totul a fost bine până la venirea
comuniștilor la putere, după acel
moment soția pierzându-și postul de
secretară,
neavând
„origine
sănătoasă”. Atât de „nesănătoasă”,
încât în data de 9 noiembrie 1957 lui
Mihai Achim i s-a fixat domiciliu
obligatoriu pe timp nelimitat. La
data trimiterii în domiciliu
obligatoriu locuia în Baia Mare, pe
str. Pintea Viteazu nr. 9, probabil la
unul dintre copii.
În același an i-a fost fixat
domiciliu obligatoriu și fiului Petru,
inginer, care locuia în Craiova.
Acesta s-a născut în 4 iunie 1913 la
Seini. Doamna Achim nu a fost
arestată pentru că era bolnavă. Casa
din Seini și proprietățile le-au fost
însă confiscate.
După terminarea calvarului cu
domiciliul obligatoriu, efectuat la
construirea Canalului DunăreMarea Neagră, cei doi soți Achim au
locuit împreună în Potău, la familia
Victor Mărcuș. I-au ajutat să
suptaviețuiască toți cei 6 copii,
pentru că nu aveau niciun venit. În
final au domiciliat la una dintre fiice
în Baia Mare.

Balastiera ucigașă
Unicul fiu al lui Victor Mărcuș,
Victor Puiu, era elev la Liceul „Mihai
Eminescu”
din
Satu
Mare,
practicând în același timp și înotul.
A obținut locul II pe țară la un
concurs organizat în Brașov. După
revenirea bunicului de la Canal

soarta a vrut să lovească iar în
această familie. Victor Puiu s-a stins
din viață în mod tragic, într-o
duminică la Balastiera din Apa.
Plecase la prietenul său, fiul
învățătorului din Apa, Ioan Vălean,
dar apele balastierei l-au înghițit. Un
campion la înot înghițit de apă…
Cei doi părinți, rămași fără
odorul lor, și-au revenit foarte greu
ori, mai bine zis, nu și-au mai revenit
pe
de-a-ntregul
niciodată…
Începând cu anul 1960 Victor
Mărcuș a predat istoria la ciclul
gimnazial în cadrul Școlii Generale
din Potău. A crescut generații de
oameni de nădejde ai acestui
pământ, recunoscători și astăzi
dascălului lor.
Soția Maria, bolnavă de inimă
după decesul tragic al fiului, a murit
în anul 1981 iar Victor Mărcuș în 10
decembrie 1989.

Din strădaniile
lui Nae Antonescu
Multe informații din acest
material le-am găsit în una dintre
rarele publicații dedicate cadrelor
didactice în epoca socialismului,
apărută la Satu Mare sub girul lui
Nae Antonescu, intitulată sugestiv,
Strădania anilor. Dar nu am fi putut
realiza articolul fără sprijinul
consistent al unei venerabile
doamne, cu suflet mare, Mărioara
Mărcuș (născută în familia lui
Gheorghe Rogojan, „cizmarul din
Potău”, căsătorită cu fiul lui Ioan,
fratele lui Victor Mărcuș), cea care de
altfel l-a îngrijit cu dragoste și
admirație în ultimii ani de viață pe

Aducem în final un elogiu și
doamnei Mărioara Mărcuș, pentru
dragostea pe care a dovedit-o pentru
tot ceea ce înseamnă satul natal și
neamurile domniei sale. Fotografia o
înfățișează la vârsta de 17 ani, în
1956, îmbrăcată în costum popular,
pe care l-a iubit „dintotdeauna”. Pe
fotografii păstrate cu sfințenie,
inspirat mărite și prelucrate de către
vărul domniei sale, Ionică Rogojan
din Baia Mare, alt fiu iubitor al
Potăului natal, doamna Mărioara
Mărcuș a scris adevărate povești,
făcând astfel ca negura uitării să nu
coboare peste oameni și fapte din
Potău. Poate că fragmente din aceste
povești vom avea ocazia să mai
depănăm și în paginile acestui
săptămânal. Azi v-am prezentat doar
o fărâmă din viața unui om, dascălul
Victor Mărcuș, care a avut o viaț[
grea dar, acum, după ani și ani de la
trecerea sa în eternitate, putem
spune fără teama de a greși că a fost
un învingător.

Bibliografie<
Viorel Câmpean, Avocatul Florian
Cocian, un memorandist născut în
Potău, „Informația de duminică”,
Satu Mare, an XVII, nr. 832, 2 iunie
2019, p. 3.
Strădania anilor, Colectivul de
redacţie< Nae Antonescu, Rodica
Bucurescu, Ion Giurgea, Suzana
Pecsi], Satu Mare, Inspectoratul
Şcolar Judeţean, Casa Corpului
Didactic, 1971, p. 23.
Ioan Viman, Aspecte privind
evoluția Învățământului Pedagogic
în Satu Mare (1779-1940), „Satu
Mare. Studii și comunicări”, Satu
Mare, XXV/II, 2008, p. 74.
dr. Viorel Câmpean
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“Cel mai frumos ;i mai corect dialect rom]nesc, cel mai apropiat de graiul italic
se vorbe;te `n S[tmar!” - Mihai Eminescu

Evocarea Zilei
Culturii Na\ionale la
:coala Gimnazial[
“Octavian Goga”
Evocarea zilei dedicată poetului
național s-a f[cut la nivelul fiecărei clase.
1. S-a făcut o căsuța poștală
mesajeluieminescu@yahoo.com în care
elevii au trimis mesaje dedicate poetului
Mihai Eminescu în care au spus poezii,
desene, imagini,iar cele mai frumoase
mesaje vor fi premiate cu cărți de la editura
Art.
2. Elevii au f[cut la nivelul fiecărei clase
prezentări despre viață și opera poetului pe
care le vor prezența apoi colegilor în cadrul
activităților desfășurate pe platforma
informatizată a școlii.
3. S-a organizat o activitate la nivelul
claselor primare “Dor de Eminescu” în
Google Forms în care elevii au recunoscut
poeziile marelui poet național.
4. Organizarea unei expoziții de
desene” poezie și culoare în opera lui
Eminescu în Padlet pe care o vor putea
vizualiza părinții, elevii și profesorii școlii.

Profesorii :colii
Gimnaziale S[uca
au vorbit despre
Mihai Eminescu

Anul acesta, în 15 ianuarie s-au împlinit
171 de ani de la naşterea celui mai mare poet
român, Mihai Eminescu. Ziua lui Eminescu
a reprezentat pentru elevii tuturor instituţiilor de învăţământ din judeţul Satu Mare un
prilej numai bun de a participa la numeroase
şi diverse activităţi educaţionale propuse de
cadrele lor didactice.
Luceafărul poeziei româneşti a ajuns la
inimile celor ce l-au omagiat. În unele şcoli
activităţile dedicate zilei Poetului Naţional
au avut loc în mediul online, dar acolo unde
nu s-a putut, în comunităţile defavorizate,
cadrele didactice au ales să meargă acasă la
fiecare elev şi să nu treacă nemarcată această
importantă zi, Ziua Culturii Naţionale.
Un exemplu în acest sens este Şcoala
Gimnazială Săuca. Instituţia de învăţământ
are arondate încă două şcoli, Şcoala Gimnazială Becheni şi Şcoala Primară Cean. În
total 236 de elevi. Aici sunt copii cărora soarta nu le-a surâs prea mult până acum, parte
a comunităţilor defavorizate. Viaţa e grea
aici la sat, dar învăţătorii şi profesorii fac tot
ceea ce le stă în putinţă ca elevii lor să aibă
parte de carte. Încă de la începutul săptămânii, toate cadrele didactice au luat la pas
satele în care funcţionează şcoli şi au mers
la fiecare elev acasă, în poartă, pentru a împărţi fişe de lucru, elevii neavând posibilitatea de a face şcoală online. Cum fac de obicei,
cadrele didactice au împărţit fişe de lucru
pentru ca elevii lor să ţină pasul cu lecţiile,
cu şcoala. Le-au vorbit de această dată despre
Mihai Eminescu, ajutându-i să înţeleagă
lecţii a căror taine nu le-au putut singuri
descifra. În ciuda frigului, în stradă, profesorii şi-au ajutat elevii. Aşa cum ne spune
chiar directoarea Şcolii Gimnaziale Săuca,
profesoara Mirela Balaj, şi activitatea dedicată Zilei Poetului Naţional a fost marcată
aşa cum se cuvine, în condiţiile date. Instituţia de învăţământ pe care o reprezintă are
depus un proiect pentru achiziţionarea de
tablete inteligente pentru elevi şi laptopuri
pentru cadrele didactice, însă din păcate situaţia este critică acasă la foarte mulţi elevi,
în special în Becheni unde majoritatea copiilor nu au curent electric acasă.
Ioana Vladimirescu

EVENIMENT

S[tm[renii
;i Mihai Eminescu
Ziua Culturii Naționale - care
este, în același timp,și valorificarea
moștenirii culturale și deschidere
spre operele și creatorii de azi ,aflată sub auspiciile zilei lui Mihai
Eminescu,este un bun prilej să ne
întrebăm, ca sătmăreni, cum ne
raportăm noi în timp față de opera
lui,ce influență a avut asupra
noastră - ca scriitori,artiști,creatori
de artă - și ce am adăugat valoros...?
Multe județe, localități din țară și-au
făcut,inventariat ”legăturile de glorie” cu
Mihai Eminescu. Nu suntem dintre
marii norocoși, dar pe această graniță de
Nord - ”ultima și mult periclitata
sentinelă a românismului”, cum o
numește Iosif Vulcan, cel care l-a debutat
în ”Familia” -,” trauma eminesciană” a
legăturilor cu Sătmarul ”e vindecată”
târziu (cum scrie Al.Cistelecan ”Eminescologia de Sătmar”,Bucovina
literară,2015) printr-o lucrare de
pionierat - volumul ”Mihai Eminescu și
scriitorii sătmăreni”/Documente de
istorie literară - Studii critice (Ed. Școala
Ardeleană,
Cluj-Napoca,
2015,
coordonat de subsemnatul).
Au colaborat cu articole - Viorel
Câmpean, Mircea Petru Drăgan,
Gheorghe Glodeanu, Kiss Imola, Ioan
Nistor, Mircea Popa, George Vulturescu,
Al.Zotta. Sunt valorificate, pentru prima
dată,toate aparițiile critice despre această
zonă și posibilele ”legături” cu Mihai
Eminescu. Se cunoaște,astfel, că poetul
din Ipotești urmărea poezia lui Dimitrie
Sfura (născut în Vezendiu, 1833- 1858),îi
reproducea des cântecul pe versurile lui
”Mai turnați-mi/ sau ”La vinu”.
De asemenea, se cunoaște polemica
despre paternitatea unor poezii ale lui
George Marchiș (Georgiu Marchișiu) din
Tămaia, preot la Homorodul de Mijloc și
Carei -(unde moare în 1884), atribuite lui
Mihai Eminescu de către criticul
G.Mihăilă. Desigur, erau ale lui
...Marchiș,o onoare să fie pus alături de
Eminescu!
Se trec în revistă ”legăturile” cu Ioan
Silviu Sălăgeanu,Vasile Patcașiu, Antonie
Baliban,Vasile Vartolomei,Vasile Lucaciu
- din păcate, ultimii doi au avut cuvinte
dure despre poezia sa, periculoasă
pentru ”junimea” sătmăreană, pe linia
ziarului ”Unirea” din Beiuș, unde se
publica studiul lui Al.Grama.
Un capitol important sătmărean este
dedicat ...traducătorilor lui M.Eminescu
- în lb. maghiară avându-i pe poeții
Dsida Jeno (sătmărean, 1907-1938),
Fenyi Istvan (n.la Căpleni,1919-1994) și
în limba engleză prin traducerea poetului
și prozatorului Soltesz Jozsef (19452006).
Cea mai valoroasă și bogată editorial
este secțiunea critică. Aici îi avem pe
renumitul
lingvist,
eminescolog
Gh.Bulgăr (n. la Sanislău, în 1920 m.2002) care a lucrat la Dicționarul
limbii poetice a lui Eminescu, a scris
nenumărate studii despre limba poeziilor
eminesciene,despre
”Momentul
Eminescu în cultura română” și
concepția sa despre limbă și stil. Avem,
apoi, importantul studiu al lui
Gh.Glodeanu - ”Avatarurile prozei lui
Mihai Eminescu”(2000) și nenumăratele
sale cercetări pe linia ”fantasticului” în
care opera eminesciană este, mereu, revăzută.
Un studiu comparatist, curajos, a
publicat și Teodora Elena Weinberger ”Influențe Schakespeariene în sonetul
eminescian ” (Ed. Citadela,

„Am înţeles că un om poate avea totul neavând nimic şi nimic având totul” —
Mihai Eminescu
2013.
Îl adăugăm la ”sătmăreni” și pe
Grațian Jucan (n. la Câmpulung
Moldovenesc în 1929 și stabilit la Satu
Mare,unde va deceda în 2013), un
folclorist, istoric literar împătimit după
noutățile și critica eminesciană pe care a
urmărit-o în peste 20 de cărți, pe care lea editat singur, cu o mare evlavie pentru
litera eminesciană. Tot la critica literară
vom adăuga și cărțile subsemnatului ”Complexul Ghilgameș” - Eseu despre
motivul prafului în opera lui
M.Eminescu, Ed.Junimea, 2015 dar și
inedita ”paralelă” dintre ”harfa
sfărâmată” a lui Eminescu și ”harfa dentuneric” a lui L.Blaga din volumul
”Lucian Blaga - Ipostazele harfei dentuneric”, Ed. Cartea Românească
Educațional, 2020.
Nu lipsesc din documentele puse pe
masă de autorii volumului din 2015 și
lucrările de artă (pictură, grafică)
dedicate lui M. Eminescu de pictorii
sătmăreni - Ion Popdan, Ion Sasu, Paul
Erdoș, Vasile Pop Negreșteanu, Bogdan
Olteanu, Nicolae Apostol, Radu Șoneriu
(majoritatea aflate la Colegiul
”M.Eminescu”). Sunt descrise date
despre sculpturile/ busturile lui
M.Eminescu aflate aici - lucrările lui
Schnell Carol (1951), Mircea Bogdan
(1958) de la Colegiul ”M.Eminescu”,
bustul realizat de Traian Moldovan la
Negrești - Oaș (2000), bustul realizat de
Radu Ciobanu la Carei (2017).

Sculpturile figurează și în volumul
”Monumentele lui Mihai Eminescu”
îngrijit de Gh.Jurma, Erwin Josef Țigla,
Ed.Banatul Montan, Reșița, 2018. Mai
adăugăm că s-au realizat și primele
vederi cu aceste busturi - prin finanțarea
Direcției Pentru Cultură Satu Mare în
cadrul manifestărilor complexe de anul
trecut - M.Eminescu 170 de ani
(Fotografii de Ioan I.Moldovan).
Mult, puțin...la Satu Mare? Cred că
această lucrarea colectivă - ”Sătmărenii
și Mihai Eminescu” (cu o bună prezență
în critica literară prin articole semnate
de Al.Cistelecan, Ion Buzași, Zenovie
Cârlugea, C.Stănescu, Săluc Horvat etc.)
stabilește clar existența unei ”legături”
între scriitorii/artiștii sătmăreni și
M.Eminescu, care ar putea fi retipărită (și
îmbogățită cu noile date apărute în
istoria literară) pentru că ne așază în linia
unor valori de prim rang național.
Ei i s-ar putea adăuga și o nouă serie
de ”vederi turistice” care să marcheze
locuri de istorie și cultură sătmăreană ca
și editarea unor lucrări mai puțin
cunoscute
de
sătmăreni,precum
traducerile în limba maghiară din Satu
Mare,în limba engleză sau volume cu
poeziile lui Dimitrie Sfura, Georgiu
Marchiș, cunoscute doar de câțiva
împătimiți întru Eminescu...Toate
acestea ar face ca ...”ziua limbii române”
să fie ,la Satu Mare, încadrată în valorile
”Culturii Naționale”.
George Vulturescu

Ziua Culturii
s[rb[torit[ la
Biblioteca
Jude\ean[
Biblioteca Județeană Satu Mare a
marcat împlinirea a 171 de ani de la
nașterea poetului național Mihai
Eminescu și Ziua Culturii Naționale
print-o serie de expoziții tematice și
omagiale de carte, organizate în fiecare
secțe și filială în parte.
Organizarea acestor expoziții și
vitrine de carte au vizat conștientizarea
de către membrii comunității sătmărene
a rolului pe care îl are cultura în viața
fiecărui individ, încurajarea unei
documentări aprofundate în legătură cu
însemnătatea culturii în cadrul unei
națiuni și conștientizarea aportului adus
de către opera lui Mihai Eminescu la
dezvoltarea culturii române.
Împărtășind opinia scriitorului
Alexandru Vlahuță despre poet și
anume aceea că „Oameni ca Eminescu
răsar la depărtări de veacuri în existența
unui popor!”, bibliotecarii au selectat
publicațiile care vor compune
expozițiile astfel încât aceastea să
evidențieze cele mai importante
momente din biografia poetului nostru
național și cele mai apreciate lucrări din
opera eminesciană. Pornind de la
mesajul mobilizator al academicianului
Ioan-Aurel Pop, din articolul „Cultura
naţională și specificul național”, publicat
în septembrie 2013, în revista „Magazin
istoric”, Biblioteca Județeană Satu Mare
a editat pliantul omagial „Mihai
Eminescu în constelația Lirei” pe care la oferit tuturor cititorilor.
„(...) Eminescu este simbolul nostru
naţional, fiindcă aşa a stabilit, în timp,
poporul român, nu vreo instanţă, care
ar putea să revoce acum acest lucru. Nu
este în puterea vreunei instituţii să
stabilească alt asemenea simbol! De
aceea, Eminescu se identifică plenar cu
spiritul
românesc,
cu
lumea
românească, cu România.”

Manifest[ri
culturale sub
genericul
”Ziua Culturii
Na\ionale”
Centrul
Județean
pentru
Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Satu Mare cu sprijinul
Consiliului Județean Satu Mare, în
colaborare cu Cenaclul Cronograf,
Colegiul Național ,,Mihai Eminescu’’
Satu Mare și în parteneriat cu
Muzeul Județean Satu Mare, au
organizat vineri 15 ianuarie 2021, o
serie de activități culturale cu prilejul
Zilei Culturii Naționale.
De la ora 11.30 au avut loc
depuneri de jerbe la bustul poetului
național din fața Colegiului Național
„Mihai Eminescu”, și la Monumentul
Limbii Române, cu momente
artistice, după care la ora 12.00 la
secția de Artă a Muzeului Județean
Satu Mare a avut loc vernisarea
expoziției artiștilor Vasile Mic și
Vasile Cioră.
Cu acest prilej Centrul Județean
pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Satu Mare în
parteneriat cu Inspectoratul Școlar
Județean Satu Mare au publicat o
broșură „Eminescu, semne în timp”,
în cadrul proiectului județean
„IDENTITATE NAȚIONALĂ ÎN
CREAȚIA
EMINEASCIANĂ”
(2021).
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Scriitori la Solsti\iu, Informa\ia
Zilei ;i Poesis
Cele dou[ publica\ii aveau redactori
;i colaboratori comuni, `ns[ pe m[sur[ ce
lupta politic[ se intensifica publica\ia
Solsti\iu s-a axat pe o problematic[
politic[ ;i social[, a;a cum cereau
vremurile.
~n anul 1992 s[pt[m]nalul "Solsti\iu",
s-a transformat în cotidianul "Informa\ia
Zilei", adun]nd `n jurul lui un grup ;i
mai consistent de scriitori ;i publici;ti
at]t din jude\ c]t ;i din \ar[. A urmat
perioada `n care Informa\ia Zilei
colabora cu Ion Cristoiu ;i ziarul
Evenimentul Zilei, cu inten\ia de a pune
bazele unui mare trust de pres[
rom]nesc.
Dup[ anul 2000 `n Informa\ia Zilei a
ap[rut rubrica "Cultura ;i politica
omului de cultur[". Cuprindea 23 de
nume cu rezonan\[ cultural[ `n jude\ ;i
`n \ar[. Rubrica a fost sus\inut[ p]n[ la
dispari\ia fizic[ a peste jum[tate dintre
semnatari. Nu a lipsit nici umorul
macabru legat de faptul c[ numele
deceda\ilor era pus `ntr-un chenar negru
;i lumea se `ntreba cine urmeaz[.

Scriitori s[tm[reni trecu\i
`n lumea umbrelor
Merit[ pomeni\i de Ziua Culturii
Na\ionale cei trecu\i `n lumea umbrelor<
Nae Antonescu, Ilie Sălceanu, Al.
Pintescu, Mihail Fodor, Ion Baias, Ion
Vădan, Ioan Ghiur, Gheorghe Toduț,
Corneliu Balla, Vasile Savinescu, Ioan
Vasile
Tar\a,
Viorel
Gavrilaș,
Vladimirescu, Ovidiu Suciu, Adrian
Țineghe, Livia Mărcan, Dorin Sălăjan,
Emil Matei, Ion Bala, Iosif |iproc, Mihai
Ghenceanu, Vasile Marchi;, Teodor
Curpa;, Virgil En[tescu ;i mul\i al\ii,
deceda\i mai demult. Desigur, nu se
poate s[ nu fi uitat pe cineva. De exemplu
pe Ion Bledea, c[ruia, de;i era directorul
unui ziar concurent, grupul de la Poesis
i-a editat postum o carte.
Mor\i. Prea mul\i mor\i. Majoritatea
p[r[sindu-ne la o v]rst[ nu foarte
`naintat[. Meseria de scriitor, ziarist,
publicist, este una foarte solicitant[,
stresant[. :i, din p[cate, nu destul de
apreciat[ la justa ei valoare. ~n fond,
cultura na\ional[ se formeaz[ pun]nd
piatr[ pe piatr[, c[r[mid[ peste
c[r[mid[, autor dup[ autor.
Fiecare dintre cei mai sus pomeni\i,
ca ;i al\ii uita\i pe dinafar[, ;i-au adus
micul lor aport la marea construc\ie
numit[ Cultur[ Na\ional[.

Tradi\ia ziari;tilor- scriitori se
p[streaz[ la Informa\ia Zilei
A;a cum am ar[tat mai sus, r]nd pe
r]nd, scriitori, gazetari, oameni de
cultur[, au p[r[sit scena vie\ii. Dar
tradi\ia ziaristului-scriitor se p[streaz[ la
Informa\ia Zilei. Nu-i mai punem la
socoteal[ pe "ultimii mohicani", Dumitru
P[curaru, George Vulturescu, Ioan
Nistor, Alexandru Zotta, Gheorghe
Glodeanu. Ziaristul Ioan Ani\a; conduce
cenaclul "Afirmarea" ;i a semnat c]teva
c[r\i. Oana P[curar a semnat albumul
"Magia restaur[rii" ;i a realizat o serie de
obiective
cultural-turistice,
de
importan\[ major[ pentru jude\ul Satu
Mare, `mpreun[ cu istoricii drd. Adriana
Zaharia, dr. Szocs Peter, dr. Liviu Marta,
`n colaborare cu arti;ti plastici,
restauratori, istorici ;i critici de art[ din
\ar[.
Adriana Zaharia pe l]ng[ publica\ia
"Informa\ia de Duminic[" pe care o
conduce, preg[te;te o tez[ de doctorat ;i
o monografie, care va fi o adev[rat[
revela\ie despre personalitatea, via\a ;i
opera dr. Vasile Lucaciu. Dup[ reeditarea "Leului de la :i;e;ti", ap[rut[ la
prestigioasa editur[ ":coala Ardelean["
autoarea vine cu
dou[ surprize
editoriale, cartea lui Constantin Lucaciu,
"Biserica, :coala, Armata" ;i biografia
dedicat[ primului primar rom]n de dup[
1918, Augustin Feren\iu. Ziarista Ioana
Vladimirescu a semnat o carte despre
una dintre cele mai talentate c]nt[re\e de
muzic[ popular[, Ana Pop Holdi;.
Mihai S[lceanu s-a ocupat de

biografia dedicat[ unui om care a
contribuit la dezvoltarea jude\ului Satu
Mare `ntr-o grea perioad[ istoric[, Ioan
Ienciu. Ioana Zaharia preg[te;te o lucrare
despre inteligen\a emo\ional[ `n
societatea modern[. T]n[ra Daniela
Cava;i semneaz[ nu mai pu\in de patru
volume dintr-un roman fluviu cu mare
succes la tineri, purt]nd titlurile de
“Parfum de Scor\i;oar[“, “Parfum de
Caprifoi”, “Parfum de Portocale” ;i
“Parfum de L[cr[mioare”.

Sute de scriitori adu;i la
Satu Mare de revista Poesis ;i
Centrul Multicultural Poesis
George Vulturescu are propriul lui
pomelnic format din scriitori din \ar[ ;i
str[in[tate care au participat la Zilele
Poesis, care ;i-au lansat c[r\i la Satu
Mare, invita\ia Centrului Multicultural
Poesis, a revistei Poesis, a ziarului
Informa\ia Zilei. Al[turi de revista Poesis
;i ziarul Informa\ia Zilei au venit ;i
scriitori maghiari, grupul care a fondat
revista Szamos, precum ;i cotidianul
Szatmary Expres, apoi Szatmary Hirlap.
De asemenea lucrarea profesorului
Erenst Hauler, Sathmar und seine
Schawaben - "S[tmarul ;i ;vabii lui" a fost
publicat[ tot la editura "Solsti\iu".
Multe nume au reu;it s[ se impun[ la
nivel na\ional, dep[;ind grani\ele
jude\ului Satu Mare.
Practic `ntreaga via\[ literar[ de dup[
1990 s-a desf[;urat `n jurul publica\iilor
Solsti\iu, Poesis ;i Informa\ia Zilei.
Un alt capitol cultural legat de
activitatea grupului de scriitori de la
Informa\ia Zilei ;i Poesis este sus\inerea
artei plastice. Expozi\iile organizate de
Centrul Multicultural Poesis, prezentarea
unui mare num[r de arti;ti plastici
valoro;i.
În paginile Informa\iei de Duminic[,
a revistelor Poesis ;i Poesis Interna\ional,
`n Informa\ia Zilei, `n c[r\ile ;i albumele
editate, sunt determinante pentru via\a
cultural[ din jude\ul Satu Mare. Desigur,
nu trebuie s[ omitem nici activitatea de
redare `n circuitul cultural ;i turistic a
unor nume mari din trecut, a unor
obiective de mare interes cultural ;i
turistic. A fost sus\inut[ aceast[ vast[ ;i
costisitoare activitate de autorit[\ile
locale, de institu\iile de cultur[ bugetate?
Da ;i nu.

Grupul oamenilor de cultur[
de pe l]ng[ Informa\ia Zilei ;i
Poesis ;i-a adus aportul la
sus\inerea culturii, literaturii
;i artei plastice s[tm[rene
cum nu a reu;it s[ o fac[ nicio
institu\ie bugetat[
De multe ori ne-am pus `ntrebarea
dac[ merit[? Sunt probleme care ar
trebui dezb[tute mai aplicat la realitatea
politic[, social[, economic[, inclusiv
inter-etnic[ a jude\ului Satu Mare. Nu
mai departe dec]t `n jude\ul vecin, Bihor,
a izbucnit un scandal la nivel na\ional
pentru c[ revistele Familia ;i Varad au
fost transferate `n componen\a Bibliotecii
Jude\ene, pierz]ndu-;i calitate de entitate
juridic[ separat[. S-au f[cut ;i reduceri
de personal, din opt salaria\i de la
"Familia" au r[mas cinci , iar din cinci de
la "Varad" au r[mas trei angaja\i. Trebuie
s[ re\inem c[, de exemplu, Consiliul
Jude\ean Satu Mare nu are astfel de
probleme, pentru simplul fapt c[ nu a
acceptat niciodat[ s[ finan\eze direct
nicio revist[ de cultur[. Revista Poesis
care apare de 31 de ani, nu are niciun
angajat. Facem munc[ voluntar[. La fel
se `nt]mpl[ cu revista "Acolada". A;a
ceva nu este `n ordine. Dup[ vreo dou[
edi\ii `n care CJ a scos la concurs ni;te
proiecte culturale exact `n anul
pandemiei, 2020, s-a `ntrerupt ceva care
merita continuat. Nu se puteau edita c[r\i
`n anul pandemiei? Dimpotriv[, era
momentul s[ fie sus\inut[ cultura scris[.
Vor mai accepta scriitorii ;i arti;tii
plastici s[tm[reni aceast[ stare de
lucruri? Dac[ nu vor cere nu li se va da.
Un alt grup de scriitori s[tm[reni,
tineri ;i mai pu\in tineri, s-au adunat `n
jurul scriitorilor Felician Pop ;i Robert
Laszlo, care conduc Centrul Jude\ean
pentru Conservarea ;i Promovarea

Culturii Tradi\ionale Satu Mare. Tot ei
editeaz[ ;i revista Cronograf, sub
auspiciile Centrului ap[r]nd ;i revista `n
limba maghiar[ Sugarut, care adun[ `n
jurul ei pu\inii scriitori maghiari. ~n
acela;i timp, un alt grup de scriitori,
tineri ;i mai pu\in tineri, s-au adunat `n
jurul cenaclului Afirmarea condus de
Ioan Ani\a;. Scriitori s[tm[reni
contemporani, rom]ni ;i maghiari la Satu
Mare? Pu\ini ;i dispersa\i.
Grupul scriitorilor afirma\i la nivel
na\ional `nainte de 1989, care poate fi
numit[ "genera\ia de aur" a scriitorilor
s[tm[reni, s-a redus `n acest moment la
cei `nc[ `n via\[, dar afirma\i `nainte de
1989<
Radu
Ulmeanu,
George
Vulturescu, Gheorghe Glodeanu, George
Achim, Paul H[r[gu;, Ioan Nistor, Al.
Zotta, Ioan Bolo;, Vasile S[l[jan, Cornel
Munteanu, ;i cu voia dumneavoastr[ ;i
subsemnatul, Dumitru P[curaru.
Dar numai al[turi de cei disp[ru\i
fizic dup[ 1990 se poate vorbi despre o
adev[rat[ "genera\ie de aur" a scriitorilor
s[tm[reni. Lista disp[ru\ilor este mai
lung[< Nae Antonescu, Al. Pintescu, Ilie
S[lceanu, Ion V[dan, Ion Bledea, Ion
Baias, Dorin S[l[jan, Corneliu Balla,
Viorel S[l[gean, Petre Got, George
Boitor, Octavian Doclin, Ana Maria Pop,
Vasile Tar\a, Emil Matei, Salah Mahdi,
Ion Ghiur, Ion Bala, Viorel Vladimirescu.
~n acela;i timp, exista la Satu Mare ;i o
via\[ boem[ literar[ ;i artistic[, desigur
suplimentat[ de vizitele foarte dese `n
special ale colegilor din Baia Mare, `n
frunte cu pictorul Mihai Olos, cu poetul
Gheorghe P]rja. C[r\ile acestor scriitori,
vii ;i mor\i, fac singure o bibliotec[.
Scriitorii mor, dar c[r\ile lor
supravie\uiesc, aliment]nd cultura
na\ional[.
Nu rare erau `nt]lnirile private,
rela\iile de prietenie cu mari scriitori din
genera\ia 1960,
Nichita St[nescu,
Gheorghe Pitu\, Lauren\iu Ulici, Ion
Gheorghe, Petre Stoica, Cezar Iv[nescu,
etc. cu genera\ia 1970, Ion Mircea, Dinu
Fl[m]nd, Ioan Flora, dar mai ales cu
`ntreaga genera\ie ʹ80. Nu lipseau nici
escapadele scriitorilor s[tm[reni la
Bucure;ti. Ceea ce lipse;te noului val de
scriitori s[tm[reni este conexiunea cu
via\a literar[ na\ional[, `n special cu
Capitala, lipsa de receptare critic[ la nivel
na\ional, a;a cum era cazul "genera\iei de
aur", ca s[ spun a;a `n lipsa unui termen
ceva mai onest, dar care s[ exprime
fenomenul literar petrecut cu c]teva
decenii `n urm[ la Satu Mare. ~n realitate,
un George Vulturescu ;i Radu Ulmeanu
ar fi mai potrivi\i dec]t mine s[
vorbeasc[ despre acest lucru.
Faptul c[ `n acest moment la Satu
Mare nu exist[ o filial[ a Uniunii
Scriitorilor din Rom]nia se repercuteaz[
negativ asupra vie\ii literare ;i culturale
actuale ;i pune sub semnul `ntreb[rii
revirimentul cultural `n viitor.
O
men\iune
aparte
merit[
colaboratorii
permanen\i
ai
s[pt[m]nalului Informa\ia de Duminc[<
Peter Szocs, Liviu Marta, Viorel Ciubotă,
Robert Gindele, Daniela Bălu, Claudiu
Porumbăcean, Mihaela Sălceanu, Veres
Istvan, Viorel Câmpean, Marta Cordea,
Felician Pop, Robert Laszlo, Ioan Viman,
pr. Cristian Bolos, Ioan Corneanu,
Lacrima Istrăuan, Nicolae Decsei, Mircea
Pârlea, Ioan Nistor, Alin Pop etc.
Ei readuc `n actualitate figuri istorice,
mari personalit[\i `n special locale, fapte
;i `nt]mpl[ri din trecut demult uitate.
~n ceea ce prive;te situa\ia scriitorilor
maghiari `i invit s[-;i fac[ singuri
bilan\ul. Dar nu este mai `nfloritor dec]t
`n cazul scriitorilor rom]ni. Acela;i lucru
este valabil ;i pentru arta plastic[
s[rm[rean[. Avem filarmonic[ ;i teatru,
interpre\i foarte buni ;i actori talenta\i?
Foarte bine. Dar f[r[ cultura scris[ nu se
pot bune bazele unei culturi locale ;i
na\ionale.

Oamenii de cultur[, scriitori,
arti;ti plastici, sunt la
cheremul primarilor
municipiilor ;i ora;elor
din jude\ul Satu Mare,
a pre;edintelui Consiliului
jude\ean
Ne preg[tim s[ marc[m Ziua Culturii
Na\ionale. Normal ar fi s[ existe m[car

"S[pt[m]na cultural[ s[tm[rean[" dac[
nu ;i "Luna cultural[" a;a cum au
majoritatea jude\elor din Rom]nia. Dac[
nu ar fi existat "Zilele culturale Poesis"
c]\i scriitori ar fi ajuns `n Satu Mare `n
ultimii 30 de ani? Un num[r extrem de
mic. Scritorii, arti;tii, nu se duc undeva
dec]t invita\i. At]t pentru `nt]lnirile cu
sciitorii, c]t ;i cu arti;tii plastici, trebuie
s[ existe o logistic[ local[, un grup de
scriitori locali, o comunitate de arti;ti
plastici locali. Dac[ pentru breasla
scriitoriceasc[ a existat “Poesis”, pentru
arti;tii plastici din alte p[r\i, din \ar[ ;i
str[in[tate, `nc[ nu s-a creat acest suport
logistic local. ~ntr-o anumit[ m[sur[ a
suplinit acest neajuns Muzeul Jude\ean ;i
Muzeul de art[. Dar este prea pu\in.
Aici o parte din vin[ o poart[
conducerea municipiului Satu Mare.
Domnul primar nu ar trebui dec]t s[ se
uite peste gard, `n Baia Mare, `n Oradea
;i Cluj, ora;e care ;i-au f[cut un renume
na\ional ;i interna\ional `n domeniul
artei plastice. Aceste lucru este intolerant,
mai ales c[ prim[ria Satu Mare dispute de
un spa\iu adecvat, Casa Me;te;ugarilor.
Nu cred c[ Satu Mare `;i mai poate
permite s[ r[m]n[ un ora; a-cultural,
neartistic. Avem teatru, filarmonic[,
sport. Foarte bine. Dar ce facem cu
cultura scris[, cu arta plastic[?
~n domeniul literar `n ultimii 30 de
ani "Poesis" a organizat cam toate
manifest[rile
specifice
sus\inerii
literaturii< lans[ri de carte, `nt]lniri cu
scriitori din Rom]nia ;i str[in[tate, zile
culturale. George Vulturescu a ini\iat
"Anul Editorial s[tm[rean". Manifestarea
a fost preluat[ de Biblioteca Jude\ean[.
Un singur lucru mai lipse;te< organizarea
unui t]rg de carte. A;a cum a fost
organizat la Baia Mare, cum este
organizat la Cluj ;i Oradea. Poesis a mai
invitat c]teva edituri, dar este prea pu\in
pentru ca tinerii din Satu Mare, cititorii
s[tm[reni, s[-;i dea seama de amploarea
sistemului editorial din Rom]nia dup[
1989. Satu Mare nu are o editur[ de nivel
na\ional, a;a cum de pild[ are Baia Mare
;i Oradea, ca s[ nu mai vorbim de Cluj.
Editura "Solsti\iu" dup[ ce a publicat
c]teva nume mari, precum Cristian
B[dili\[, Vladimir Tism[neanu, Vasile
Gogea, ;i vreo c]teva sute de c[r\i ale
autorilor s[tm[reni, `ncep]nd de la Ion
Baias la Ion Bledea, s-a l[sat pe t]njeal[.
O promisune era editura lui Ion V[dan,
Dacia, dar din p[cate, poetul s[tm[rean
s-a stins prea devreme din via\[.
Zilele Culturii Na\ionale pe l]ng[
omagiul adus poetului na\ional ;i
scriitorilor disp[ru\i dintre noi,
`nseamn[ ;i dezbaterea acestor probleme.
S[rb[torirea Zilei Culturii Na\ionale
ar trebui s[ `nsemne o serie de
manifest[ri culturale, ar trebui s[ se
constituie `ntr-un proiect pe termen lung,
cu caracter repetitiv.
~n cadrul acestui proiect pe termen
lung scriitori, critici ;i istorici literari,
arti;ti, oameni de teatru, muzicieni, dar
mai ales cititori, iar `n cazul emisunilor
culturale tv, telespectatori, vor dezbate
problemele majore ale culturii rom]ne;ti
`n cadrul unor emisiuni `n direct. De
pild[ emisunea "Agenda public["
moderat[ de Stela C[dar la ITV, ofer[ un
suport de popularitate pentru oamenii
politici, pentru autorit[\i. La fel ;i
"Audien\e `n direct". Nu ar fi mai
folositor s[ ne consum[m energia ;i banii
pentru sus\inerea ;i promovarea culturii?
Oare pe termen lung, istorice;te vorbind,
un scriitor, un artist plastic, un muzician,
un actor talentat, un istoric, fiecare `n
parte, este mai valoros pentru comunitate
dec]t un politician? Prim[ria Satu Mare
merit[ toat[ considera\ia pentru modul
;i repeziciunea cu care a lucrat pentru
memoria regretatului Rudolf Fatyol. Dar
cu o floare nu se face prim[var[. Putem
spune f[r[ s[ gre;im c[ ;colile, ba chiar
;i gr[dini\ele, s[rb[toresc Ziua Culturii
Na\ionale cu mai mult entuziasm dec]t
institu\iile cu preten\ii, dec]t o fac
autorit[\ile ;i chiar unele institu\ii de
cultur[.

Ce mai `nseamn[ a s[rb[tori
Ziua Culturii Na\ionale?
De fapt, nu este vorba doar despre o
zi, ci despre o serie de manifest[ri. A;a
cum foarte bine se desf[;oar[ la Satu
Mare Zilele Culturale Maghiare

"Partium", una dintre cele mai
prestigioase manifest[ri, la care particip[
;i rom]ni. Acela;i gen de ac\iuni ;i
manifest[ri trebuie s[ aib[ loc ;i cu
ocazia Zilei Culturii Na\ionale.
De regul[
peste tot `n \ar[,
manifest[rile de Ziua Culturii Na\ionale
se `ntind pe o perioad[ cuprins[ `ntre 15
;i 31 ianuarie. Pentru c[ trecem printr-o
perioad[ grea, din cauza pandemiei, nu
se pot organiza ac\iuni ;i manifest[ri cu
public. De aceea, ziarul Informa\ia Zilei,
Informa\ia de Duminic[, precum ;i
Informa\ia TV, se pun la dipozi\ia
oamenilor de cultur[, a cititorilor, a
telespectatorilor, oferindu-le posibilitatea
de a dezbate probleme de ordin culturalartistic, de a face un bilan\ al trecutului
cultural s[tm[rean ;i na\ional. Edi\ia de
anul acesta, de fapt prima edi\ie a unui
proiect care se dore;te a deveni repetitiv,
se intituleaz[ simbolic ARMONII
INTER-CULTURALE.
Pentru c[ tr[im `ntr-o comunitate
inter-etnic[, rom]ni, maghiari, germani,
ucrainieni, evrei, ba chiar ;i rommi. To\i
au nevoie de cultur[ pentru a-;i p[stra
identitatea ;i tradi\iile. Nu s-a inventa
`nc[ nimic care s[ `nlocuiasc[ tradi\iile ;i
cultura pentru p[strarea unei identit[\i
etnice, na\ionale.
Ce ar `nsemna maghiarii din Satu
Mare f[r[ cultura maghiar[? Nimic. A;a
cum `n trecut rom]nii ardeleleni nu ar fi
supravie\uit ca popor f[r[ :coala
Ardelean[, f[r[ personalit[\i precum dr.
Vasile Lucaciu, ;i toate marile figuri
istorice care nu s-au desprins nicio clip[
de cultur[. F[r[ ASTRA ;i f[r[
publica\iile Gazeta de Transilvania,
Tribuna, Familia, Vatra, ;i multe altele
publica\ii mai pu\in celebre, nu se vorbea
azi rom]ne;ti dincoace de Carpa\i.
Desigur, nu trebuie uitate c[r\ile `n
limba rom]n[, blibliotecile, cercurile de
lectur[, cum a fost cel `nfiin\at la Satu
Mare de Petre Bran, re`nviat de Poesis, `n
urm[ cu doi-trei ani.
Pentru p[strarea identit[\ii na\ionale
conteaz[ ;i gesturile simbolice. :colile
poart[ numele unor personalit[\i
culturale sau istorice. Exist[ chiar o
competi\ie `n domeniu. A;a cum exist[ o
competi\ie pe monumente ;i statui cu
semnifica\ie etnic[.
Dar cu tot respectul, dac[ o ;coal[ se
nume;te "Mihai Eminescu", "Kolcsey
Ferenc" sau "Johann Ettinger", nu vin
ace;tia s[ le \in[ lec\ii elevilor, ci tot
profesorilor, tot scriitorilor le revine
sarcina de a-i educa pe tineri. Vreau s[
spun c[ exist[ o competi\ie acerb[ pe
marginea simbolisticii na\ionale.
Tocmai de aceea intitul[m proiectul
nostru dedicat Zilei Culturii Na\ionale
ARMONII INTER-CULTURALE. A;a
cum ;coala "B[lcescu-Petofi" ofer[ un
exemplu de armonizare simbolic[ interetnic[ cu rezonan\e istorice profunde.
Cele dou[ mari personalit[\i au dorit s[
fac[ o lume mai bun[.
Elevii, tinerii, s[tm[renii, au dreptul
de a se `nt]lni cu scriitorii contemporani,
cu arti;tii plastici contemporani. Poporul
care nu are cultur[ nu exist[ dec]t ca
popula\ie.
Competi\ia dintre popoare este o
competi\ie dintre culturi. Tr[im `n
jude\ul Satu Mare rom]ni, maghiari ;i un
mic num[r de ;vabi ;i ucrainieni. Fiecare
etnie are propria tradi\ie ;i cultur[.
Pre;edintele Consiliului Jude\ean,
precum ;i primarul municipiului Satu
Mare sunt maghiari. Este normal s[ \in[
partea culturii maghiare? Nici vorb[. A;a
cum nu am f[cut p]n[ acum, vom fi mai
aten\i la nuan\e.
Cele dou[ culturi trebuie sus\inute
simetric. Nici m[car `n func\ie de
ponderea fiec[rei etnii. De la egal la egal
este suficient pentru a \ine un echilibru.
O armonie inter-cultural[ `nseamn[ o
armonie inter-etnic[. Trebuie s[
recunoa;tem c[ nu au existat derapaje
semnificative.
~n sensul c[ autorit[\ile locale
s[tm[rene din ultimii 30 de ani au
v[duvit deopotriv[ ;i cultura rom]n[ ;i
cultura maghiar[ ;i german[. Dac[ nu
dai la nimeni nu po\i fi acuzat de
;ovinism.
Acest lucru, mai ales `n condi\iile de
criz[ pandemic[ ;i economic[ nu mai
poate continua.
~n rest s[ cinstim a;a cum se cuvine
memoria celui numit Poet Na\ional, ziua
lui de na;tere, 15 ianuarie,
fiind
desemnat[ `n mod simbolic Ziua Culturii
Na\ionale.
D. P[curaru
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Este bine de știut că sportul contribuie la reducerea stresului, ceea ce poate avea un impact pozitiv asupra imunității. Stresul prelungit
slăbește bariera naturală de apărare a organismului și vă face vulnerabili în fața multor boli. În rutina zilnică este recomandat a se include
respirația profundă, alături de măcar un tip de sport care vă place. Reglarea funcției imunitare poate fi făcută și printr-un program fix de
somn. Este bine să adormim cu cel puțin 2 ore înainte de ora 24<00, deoarece acesta este cel mai odihnitor somn.

RE}ETE
Remedii eficiente
pentru prevenirea
r[celii ;i gripei
Este foarte important ca, în momentul
în care avem simptome de răceală ori gripă
sezonieră, să știm să facem diferența între
cele două. Uneori este dificil să ne dăm
seama care din cele două ne dau bătăi de
cap.
Chiar dacă virusurile gripale acționează
pe tot parcursul anului, acestea lucrează mai
intens în lunile octombrie, noiembrie,
decembrie, ianuarie, februarie, martie,
aprilie și mai. Răcelile pot fi contactate în
special iarna și primăvara, dar la fel ca și
gripa, pot să apară oricând. Un adult are în
medie 2-3 răceli pe an. Atât răceala cât și
gripa sunt contagioase, dar în primul caz,
simptomele sunt mult mai ușoare și trec
mult mai repede, fiind vorba de maximum
10 zile. Este bine de știut că, pentru răceală,
nu există niciun remediu, decât pentru
tratarea simptomelor. La fel și în cazul
gripei. Cei care au contactat una din cele
două se vor simți mai bine în maximum 10
zile, fără un tratament specific. Totuși,
medicii recomandă multă apă și odihnă la
pat, în ambele cazuri. De asemenea, este
vital să știți că antibioticele nu vor ajuta în
niciun fel în aceste situații.
Sunt multe persoane care iau
suplimente cu vitamina C, în cazul unei
viroze, însă nu este dovedit că ajută la
surtarea duratei răcelii. Cu siguranță însă că
susține buna funcționare a sistemului
imunitar și astfel organismul este protejat
de orice tip de viroze.
Dieta este foarte importantă pentru
susținerea unui sistem imunitar puternic.
Un prim pas este eliminarea dulciurilor și a
zahărului în general din alimentație. Astfel
nu doar că veți fi fericiți când veți urca pe
cântar, ci veți fi scutit și de o mulțime de
probleme de sănătate. Pe acest subiect
merită să vă informați mai mult.
În schimb, este recomandat a se
consuma grăsimi sănătoase, cum ar fi acizii
grași omega 3, din pește uleios, semințe de
in și ulei de krill. Usturoiul este, de
asemenea, un bun aliat al sistemului natural
de apărare al organismului. Și ghimbirul
poate fi introdus în dietă, în mod regulat.
Globulele albe, cele care lucrează la
protejarea organismului, sunt activate de
exercițiul fizic. Chiar dacă este vorba doar
de mișcare moderată, mers pe jos 30 de
minute, riscul de contactare a unei infecții
scade la jumătate, comparativ cu cei care nu
fac sport în mod obișnuit, dacă efortul este
susținut timp de un an de zile. Este bine de
știut că sportul contribuie la reducerea
stresului, ceea ce poate avea un impact
pozitiv asupra imunității. Stresul prelungit
slăbește bariera naturală de apărare a
organismului și vă face vulnerabili în fața
multor boli. În rutina zilnică este
recomandat a se include respirația
profundă, alături de măcar un tip de sport
care vă place. Reglarea funcției imunitare
poate fi realizat[ și printr-un program fix de
somn. Este bine să adormim cu cel puțin 2
ore înainte de ora 24<00, deoarece acesta
este cel mai odihnitor somn. Natura nu ne
oferă o gamă variată de soluții pentru a trata
răcelile și alte boli infecțioase. În schimb,
avem câteva soluții foarte la îndemână și
eficiente, care ne pot ajuta. Gargara cu apă
este una dintre ele. Se poate face de la
primele simptome. Se poate folosi de la un
sfert până la o jumătate de lingură de sare,
dizolvată într-o cană de apă caldă, o dată
sau de două ori pe zi. Ghimbirul ajută foarte
mult la decongestionare, ameliorează
greața, răceala și febra. Este un
antiinflamator și antibacterian eficient.
Pentru prepararea ceaiului, este suficientă o
linguriță proaspăt rasă, la o cană de apă.
Uleiurile esențiale ajută mult în lupta
împotriva virozelor.
Uleiul de eucalipt are proprietăți
antivirale și antimicrobiene, iar uleiul de
mentă este un decongestionant natural și
reducator de febră. Usturoiul este un
antioxidant puternic, cu proprietăți
antimicrobiene, antivirale, este bogat în
vitamina C, sulf și seleniu și ajută mult la
răceală.
Probiotice găsim atât în varza murată,
cât și în iaurt sau în pastilele care se găsesc
la plafar. Aveți o multitudine de variante
pentru a vă simți mai bine în perioada când
sunteți răcit.
Pagin[ realizat[ de Mirela Filimon

Sup[ de chimen cu
Calamari la tigaie
crutoane ori bruschete cu l[mâie ;i usturoi

Ingrediente<
2 litri de apă
3-4 linguri semințe de chimen
doi căței de usturoi
o ceapă medie
trei linguri cu făină
boia dulce
sare, piper
Mod de preparare<
Cea mai bună supă de chimen
se obține în cel mai simplu mod posibil,
și cu ingrediente la îndemâna oricui.
Semințele se dau la prăjit, într-o
oală, la foc mic. Se amestecă încontinuu, până când învelișul semințelor începe să pocnească, apoi se adaugă 2
litri de apă. După ce a dat în clocot, se
ia de pe foc, se acoperă cu capac și se

Ingrediente<

lasă așa aproximativ 15 minute. Apoi
se poate strecura.
Ceapa tocată mărunt se pune la călit cu o lingură de ulei, peste care se
adaugă cățeii de usturoi pisați. Când
ceapa este translucidă, se adaugă trei
linguri rase de făină și puțină boia dulce. Mare grijă să nu se ardă! Trebuie
amestecat continuu. Apoi se adaugă un
pahar cu apă rece, dar gradual, să evităm cocolașele. Când tinde să se îngroașe, se adaugă din zeama caldă de
chimin. Se presară piper și sare, după
gust. Se poate servi cu crutoane, ori
pâine prăjită frecată cu usturoi și stropită cu ulei de măsline.

Pr[jitur[ cu mere

Ingrediente<
2 kg de mere
200 g zahăr
1 linguriță scorțișoară
coaja rasă de la o lămâie
60 g de nuci
500 g de făină
250 g de unt sau 100 g unt +
100 g untură
125 g zahăr praf
2 pachete zahăr vanilat
2 ouă + 3 gălbenușuri
2 linguri smântână
coaja de la o lămâie
un praf de sare
Mod de preparare<
Aluatul se frământă rapid. Se pune făina într-un castron mare, precum și untul,
și se amestecă. Apoi se adaugă celelalte ingrediente. Mare atenție la frământat. Nu
trebuie frământat mult, pentru ca după
coacere, să nu devină tare. Aluatul se împarte în două porții. Foaia de jos trebuie
să fie puțin mai mare decât cea de sus. Se
lasă la frigider o oră, după ce s-au pus într-o folie. Pentru umplutură, merele se spală bine. Nu trebuie neapărat rase de coajă,
deoarece prăjitura iese mai gustoasă așa.

Se dau pe răzătoarea mare. Dacă aveți mere
rase la borcan, le puteți folosi pe acelea.
Nucile se prăjesc puțin, apoi se rad ori se
toacă mărunt. Bucata de aluat mai mare
se întinde pe foaia de copt, nefiind nevoie
de făină presărată. Se întinde bine în tavă
și se înțeapă cu furculița, ca să nu se umfle
în cuptor. După ce s-au amestecat, nuca,
scorțișoara și coaja de lămâie se asează pe
suprafața foii de aluat. Merele trebuie stoarse bine de zeamă înainte să fie așezate în
tavă. După ce s-a nivelat, se poate pune
între 100 și 200 gr de zahăr, iar apoi scorțișoara. Iar se nivelează, deoarece zahărul
trebuie să intre puțin în mere. Se ia celălat
blat și se întinde tot pe foaie de copt, apoi
se așează peste mere. Se nivelează ușor,
apoi se împunge iar cu furculița. Deasupra
se unge cu gălbenuș. Se dă cuptorul la 170
de grade și se ține prăjitura înăuntru timp
de 50 de minute.
Poftă bună!

1 kg calamari
sare, piper
1 lingură de pătrunjel (de
preferat proaspăt tocat)
2 căței usturoi
50 ml vin alb demisec
1 lingură suc proaspăt de
lămâie
3-4 linguri de ulei de măsline
1-2 ardei uscați
Mod de preparare<
Se spală bine calamarii și se curăță, apoi se taie sacul calamarilor în
două, pe lungime. Se pun 2-3 linguri
de ulei de măsline într-o tigaie anti-

aderentă, cei doi căței de usturoi zdrobiți, dar necurățați, și ardeii uscați și
tocați.
Usturoiul se sotează un minut, apoi
se scoate din tigaie și se adaugă calamarii. Se sotează 1-2 minute, la foc mediu, după care se adaugă vinul alb.
Acesta trebuie să se evapore și abia apoi
se adaugă sucul de lămâie și pătrunjelul.
Se mai lasă 2-3 minute la foc mediu,
se adaugă sare și piper după gust și se
stinge focul. De preferat este să se consume cald.

Cacao cu lapte
;i scor\i;oar[

Ingrediente
pentru 2 porții<
400 ml lapte
2 lingurițe de cacao
o jumătate de linguriță
de scorțișoară
zahăr după gust
bucăți de ciocolată / ciocolată
răzuită (obțional)
Un tub de frișcă (obțional)

Mod de preparare<
Este o rețetă care se prepară în
doar 15 minute și merge de minune în

serile reci de iarnă. Laptele se pune la
fiert, iar între timp se iau două cești mai
mărișoare, pentru a putea adăuga ingredientele direct în ele și a amesteca. Se
pune o linguriță de cacao și praful de
scorțișoară în fiecare. Se pune apoi o lingură de lapte fierbinte și apoi se amestecă
până când obținem o pastă. Apoi se toarnă restul de lapte și se amestecă, până se
diluează mixul de cacao și scorțișoară.
Băutura poate fi consumată atât rece, cât
și caldă, după ce i s-a adăugat zahăr, după
gust.
Dacă doriți o servire mai aparte, puteți să adăugați frișcă deaspura, sau să
ornați cu bucăți de ciocolată, ori alte condimente.
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“Ca preot paroh `n Valea Vinului pot s[ spun c[ Bunul Dumnezeu m-a binecuv]ntat cu dou[ familii< “familia mic[“,
`ntemeiat[ `n fa\a Sf]ntului Altar cu 35 de ani `n urm[ iar apoi binecuv]ntat[ cu o fiic[, azi c[s[torit[ cu fiul unui vrednic
preot din Baia Mare, binecuv]ntat[ `nc[ odat[ cu un nepo\el de 1 an ;i jum[tate. Apoi “familia mare” adic[ a credincio;ilor
pe care `i p[storesc ;i pe care `ncerc, dup[ puterile mele, s[ `i c[l[uzesc pe calea m]ntuirii.” - Preot Ioan Bonea

INTERVIU

P[rintele Ioan Bonea< “Cele mai de pre\ comori
ale unei familii sunt pacea ;i armonia”
au f[cut vreo “prostioar[“ `n fa\a
credincio;ilor, eu i-am chemat separat
;i am vorbit cu ei ca un tat[, care `;i
iube;te copiii. Totodat[, ne-am
implicat `mpreun[ `n mai multe
activit[\i culturale, menite s[ `i
`ncurajeze pe tineri s[ se dezvolte.

P[rintele Ioan Bonea este cel
care p[store;te parohia din
comuna Valea Vinului. Este un om
care se dedic[ `ntru totul
oamenilor, care dore;te s[ `i ajute
pe cei afla\i la nevoie, care mereu
este preg[tit cu un sfat sau cu o
vorb[ bun[ celor care se simt
descuraja\i. Un om sincer, iubitor
de via\[.
~n r]ndurile care urmeaz[, v[
`nvit[m s[ `l cunoa;te\i pe preotul
paroh al Bisericii Sf. Ioan Botez[torul
din comuna Valea Vinului, Ioan
Bonea.
- Părinte Bonea, am să încep
discuția noastră cu una dintre cele
mai dificile întrebări< cine este omul
Ioan Bonea?
- Sunt n[scut cu 63 de ani `n urm[
`ntr-o zi istoric[, 9 mai, `ntr-o
localitate frumoas[ ;i frunta;[ a
jude\ului
Maramure;,
comuna
F[rca;a, din p[rin\ii Gheorghe ;i
Margareta. Tata, de meserie zidar iar
mmama casnic[ ;i fost[ lucr[toare la
CAP. Clasele primare I-VIII le-am
urmat la ;coala general[ din F[rca;a,
apoi cursurile Liceului Teoretic
“Gheorghe :incai” din Baia Mare,
urm]nd apoi stagiul militar care se
f[cea pe vremea aceea. ~n anul 1981
am intra ca student la “Institutul
Teologic Universitar” din Sibiu pe care
l-am absolvit `n anul 1985, an `n care
am devenit licen\iat `n teologie. Tot `n
anul 1985 m-am c[s[torit cu cea care
`mi este so\ie, Camelia, care `mi este
al[turi “la bine ;i la greu”. Aceasta este,
dac[ se poate spune o mic[ istorie a
“omului Bonea”.
- Vă aduceți aminte de momentul
în care ați decis să deveniți preot? Ce
anume va îndemnat să urmați calea
preoției?
- La `ntrebarea dumneavoastr[
despre momentul `n care m-am decis
s[ urmez calea preo\iei, r[spunsul este
unul relativ simplu. Consider c[ am
sim\it chemarea lui Dumnezeu sau
m]na pe care Dumnezeu mi-a `ntinso. Sunt sincer ;i v[ spun c[ p[rin\ii
mei au dorit s[ devin medic ;i la v]rsta
aceasta sunt ascult[tor ;i am un
respect deosebit fa\[ de d]n;ii. I-am
ascultat, m-am preg[tit pentru
medicin[, chiar am luat medita\ii `n
acest sens, dar la prima `ncercare nam intrat, de;i nu eram prea departe
de media cu care s-a intrat. Am urmat
apoi acel stagiu militar ;i aici, `n urma
unei `nt]mpl[ri, poate banale, dar eu
am v[zut `n ea acea chemare, acea
m]n[ a lui Dumnezeu. :i asta pentru
c[ am sc[pat cu via\[ dintr-un
accident. M-am decis s[ urmez calea
preo\iei, p[rin\ii s-au resemnat, dar sau ;i bucurat, mai ales c[, `n familie,
fratele bunicului dinspre tat[ a fost
preot celib, greco-catolic. M-am
preg[tit, dup[ `ntoarcerea din armat[,
am intrat la teologie `n 1981. Dup[
absolvirea Institutului Teologic din
Sibiu ;i c[s[toria din acela;i an, 1985,
cu data de 1 Mai 1986 am fost
hirotonisit ;i numit preot la parohia
M[riu;. Dup[ 5 ani, pe data de 1 Mai
1991, am fost numit prin transfer,
preot paroh la parohia ortodox[ Valea
Vinului unde am r[mas p]n[ acum iar
`n anul 2021 se `mplinesc 30 de ani de
preo\ie `n aceast[ comun[. M-am
ata;at foarte mult de ace;ti credincio;i

Preotul Bone s[rb[tore;te `n anul 2021, pe data de 1 Mai, 30 de ani de c]nd este preotul paroh al Bisericii
din Valea Vinului
;i cred c[ `n ace;ti aproape 30 de ani
am reu;it s[ ;tiu c]te ceva despre
fiecare,
cunosc]ndu-le,
cred,
g]ndurile, sentimentele, `mplinirile ;i
necazurile. Din nou vreau s[ fiu
sincer, pentru c[ i-am sim\it c[ sunt
fideli bisericii ;i ortodoxiei, mi-au
intrat a;a la inim[, i-am iubit ;i `i
iubesc `n continuare ;i de aceea m-am
f[cut ;i eu “v[lean”. M-am hot[r]t,
`mpreun[ cu doamna preoteas[ s[ ne
facem locuin\a `n Valea Vinului ;i s[
r[m]nem aici p[n[ la sf]r;it cu ei,
adic[ ;i dup[ ie;irea la pensie.
- Ce înseamnă să fii preot?
- Cred c[ a fi preot nu `nseamn[ c[
ai o meserie, ci eu v[d c[ preo\ia este
o misiune, o chemare, o d[ruire, o
altfel de stare, ce necesit[ har ;i
consecven\[, pasiunea de a-i sluji pe
ceilal\i care au nevoie de tine, adic[
a;a mai pe rom]ne;te “trebuie s[-\i
plac[ s[ fii preot, pentru c[ preo\ia
cere uneori ;i «sacrificii»”. Nu po\i
face ca preot ceea ce fac oamenii
obi;nui\i iar aici m[ refer la
comportamet `n societate, un preot
trebuie s[ fie un exemplu pentru
credincio;i.
- Se poate observa faptul că
biserica din comuna Valea Vinului
este una dintre cele mai frumoase
biserici.
Povestiți-ne
despre
realizările dumneavoastră, în
calitate de preot, de când sunteți
parohul acesteia.
- C]nd am venit `n parohia Valea
Vinului am g[sit biserica frumos
pictat[ de cur]nd ;i am `ncercat s[
p[strez aceast[ pictur[ p]n[ ast[zi.
Prima problem[ a fost la turnul
bisericii, care era `n stare ;ubred[, a;a
c[ `mpreun[ cu ajutorul bunilor
credincio;i l-am ref[cut complet. Tot
cu ajutorul credincio;ilor am ad[ugat
`nc[ un clopot de 550 kg, pe l]ng[ cele

deja existente. Dup[ mai multe
discu\ii, ei au `n\eles c[ biserica este
“oglinda satului” ;i am ref[cut
`mpreun[ ;i exteriorul bisericii, lucr[ri
binecuv]ntate de arhiepiscopul
Justinian Chira, printr-o liturghie
arhiereasc[ `n anul 1999, c]nd s-au
s[rb[torit ;i 600 de ani de atestare a
satului Valea Vinului.
A urmat apoi ridicarea celor dou[
pridvoare de la cele dou[ intr[ri,
lucr[ri binecuv]ntate de Prea Sfin\itul
Episcop Justin al Maramure;ului ;i
S[tmarului. Deoarece am redob]ndit
o cas[ a bisericii, `mpreun[ cu
Consiliul Parohial ;i credincio;ii am
hot[r]t s[ renov[m, transform]ndu-o
`n “Casa social[ multifunc\ional[ Sf.
Ioan Botez[torul”, al[tur]ndu-i
totodat[ o capel[ mortuar[, cu toate
dot[rile necesare.
La dorin\a credincio;ilor, dar ;i cu
ajutorul lor, a unor sponsori, fiii ai
satului, `n 2018, am schimbat
iconostasul vechi, cel din anul 1908.
Cel nou este sculptat din lemn de tei.
Odat[ cu schimbarea iconostasului a
fost schimbat[ ;i sf]nta mas[ din altar.
Sfin\irea acestora a avut loc `n
septembrie, anul 2018, la Slujb[
particip]nd Prea Sfin\itul Episcop
Justin.
- Anul 2020 a fost o piatră de
încercare pentru toată lumea. Întrun timp foarte scurt a trebuit să
învățăm să ne adaptăm la situații
neprevăzute.
După
părerea
dumneavoastră, cum s-a adaptat
biserica, dar, mai ales, credincioșii,
la această situație? Cum ați reușit să
păstrați legătura cu credincioși din
parohie dumneavoastră?
- ~ntr-adev[r, anul 2020 a fost o
piatr[ de `ncercare nu numai pentru
noi ci ;i pentru toat[ lumea. Ne-am
adaptat ;i noi la aceast[ nou[ situa\ie
;i am creat o pagin[ de Facebook a

bisericii, am transmis Sf]nta Litughie
online `n fiecare duminic[ ;i
s[rb[toare din perioada c]nd era
oprit[ participarea credincio;ilor la
biseric[. Era dureros s[ spui, ca preot,
“Pace tuturor” iar biserica s[ fie goal[,
s[ roste;ti predica ;i s[ te asculte
numai “sfin\ii de pe pere\i”. Mai ciudat
a fost de Sfintele Pa;ti, c]nd oamenii
au dorit s[ le fie sfin\ite, dup[ obiceiul
locului, co;urile cu bucate. ~ns[ am
reu;it s[ g[sim o solu\ie. Dac[ ei nu
pot veni cu co;urile la sf]nta biseric[,
am mers, ca preot, pe la casele lor, ;i
cu ajutorul unei ma;ini decapotabile,
care a fost denumit[ “popa mobil”, leam `ndeplinit dorin\a. Le-am explicat
;i au `n\eles cu to\ii c[ aceast[
pandemie este numai o `ncercare a
credin\ei noastre din partea lui
Dumnezeu ;i nu trebuie s[ o lu[m ca
o exprimare a m]niei lui. Trebuie s[ `l
aducem pe Dumnezeu `n casele
noastre, dac[ noi nu putem merge `n
casa Lui, prin credin\[, bun[tate,
iertare ;i iubire.
- Sunteți un preot iubit în
comunitate, iubit de copii, apreciat
de tineri și de oameni de toate
vârstele. Aceștia apelează des la
dumneavoastră? Cum reușiți să
interacționați cu aceștia?
- Iara;i m[ repet ;i zic sincer c[ m[
simt iubit ;i respectat `n parohie. Asta
cred c[ se datoreaz[ faptului c[ ;i eu `i
respect pe to\i, c[ acesta este secretul,
“dac[ vrei s[ fii respectat, trebuie s[
respec\i ;i tu”. Am fost al[turi de
credincio;ii mei “la bine ;i la greu”, iam ajutat pe cei care au avut necazuri,
pagube `n gospod[rie, opera\ii
costisitoare, prin colete f[cute `n
parohie. Cu copiii mai mici am f[cut
serb[ri la marile S[rb[tori, deoarece
am fost ;i profesor de religie 26 de ani
la ;coala din Valea Vinului. Iar pe
tineri niciodat[ nu i-am mustrat. Dac[

- Ce rol joacă familia în viața
noastră
și,
implicit,
a
dumneavoastră?
- Toate vie\uitoarele p[m]ntului
au cuibul lor, ad[postul lor de care
poart[ grij[. Cu at]t mai mult pentru
om, familia este locul ;i cuibul
fericirii, `n care fiecare inim[ bate
pentru ceilal\i. ~n familie, fiecare
membru `;i are rolul s[u, fiecare `;i
aduce contribu\ia ;i rodul muncii sale.
~n familie se petrec cele mai frumoase
clipe din via\[, aici se bucur[ p[rin\ii,
`nconjur]ndu-i cu dragoste pe copii,
aici cei mici se bucur[ `mp[rt[;induse de dragostea ocrotitoare a
p[rin\ilor. Am mai putea spune c[
familia este terenul `n care se
planteaz[ s[m]n\a moralit[\ii, a
deprinderilor bune, a dragostei pentru
obiceiurile ;i datinile str[mo;e;ti.
Familia este p[stratoarea bunurilor pe
care le va `ncredin\a genera\iilor
viitoare. Cea mai de pre\ comoar[ a
unei familii nu o constituie bunurile
materiale adunate, ci pacea ;i armonia
familial[, atunci c]nd so\ii formeaz[
cu adev[rat un trup ;i un suflet.
Familia cre;tin[ trebuie s[ aib[ ca
model Sf]nta Familie `n care dreptul
Iosif tr[ie;te muncind ;i `ngrijindu-se
de cele materiale, fiind simbolul
bun[t[\ii, Fecioara Maria este
simbolul cur[\eniei ;i sfin\eniei casei,
iar Pruncul Iisus este simbolul
bucuriei ;i al nevinov[\iei. ~n astfel de
familii rodesc faptele bune c[ci copiii
cresc `n credin\[, `n dragoste fa\[ de
Dumnezeu,
urm]nd
modelul
p[rin\ilor lor.
Ca preot paroh `n Valea Vinului
pot s[ spun c[ Bunul Dumnezeu m-a
binecuv]ntat cu dou[ familii< “familia
mic[“, `ntemeiat[ `n fa\a Sf]ntului
Altar cu 35 de ani `n urm[ iar apoi
binecuv]ntat[ cu o fiic[, azi c[s[torit[
cu fiul unui vrednic preot din Baia
Mare, binecuv]ntat[ `nc[ odat[ cu un
nepo\el de 1 an ;i jum[tate. Apoi
“familia mare” adic[ a credincio;ilor
pe care `i p[storesc ;i pe care `ncerc,
dup[ puterile mele, s[ `i c[l[uzesc pe
calea m]ntuirii.
- Am pășit într-un an nou, cu
speranța că totul va fi mai bine. Care
sunt îndemnurile dumneavoastră
pentru cititorii noștri, la început de
an? Ce anume îi sfătuiți să facă
pentru a păstra vie relația cu
biserica?
- Anul care a trecut a fost un an
mai deosebit dec]t ceilal\i iar asta
datorit[ pandemiei, venit[ pe
nea;teptate ;i din cauza c[reia am
`ndurat at]tea restric\ii. Cu ajutorul lui
Dumnezeu, `n mare parte, le-am
trecut cu bine. Avem speran\a `ns[ c[
anul acesta s[ fie unul mai bun, sau
mai bine zis s[ fie un “an normal”.
Acest lucru `l doresc ;i cititorilor
ziarului dumneavoastr[. S[ aib[ parte
to\i de un an cu multe `mpliniri `n
familie ;i s[ nu uite la `ncerc[ri “c[ci
cu noi este Dumnezeu”.
A consemnat Daniela C.
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Ziua Culturii Na\ionale, s[rb[torit[ la Colegiul
“Mihai Eminescu” Satu Mare

Ziua Culturii Naționale are
semnificații deosebite pentru
profesorii
și
elevii
ColegiuluiNațional
„Mihai
Eminescu” Satu Mare. Au trecut
171 de ani de la nașterea
patronului spiritual al colegiului,
Mihai Eminescu, poetul nostru
național (15 ianuarie 1850 – 15
iunie 1889).
Ca în fiecare an, ziua de 15 ianuarie,
este sărbătorită de elevii și profesorii
Colegiului
Național
„Mihai
Eminescu” din Satu Mare.
~n acest an, am avut onoarea a fi
parterneri instituționali în desfășurarea
unor manifestări cu care am marcat
evenimentul, ai Primăriei Municipiului
Satu Mare, ai Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Satu Mare, în activități
deosebite, care s-au desf[;urat la Satu
Mare pentru sărbătorirea Zilei Culturii
Naționale, de ziua nașterii poetului
național, Mihai Eminescu.

În săptămâna 11-15 ianuarie 2021
s-au derulat activitățile din cadrul
Proiectului online, al catedrei de limba
și literatura română, ”Exercițiu de
admirație”, dedicat poetului Mihai
Eminescu. Proiectul cultural este
conceput amplu, pe mai multe secțiuni
de participare, finalizându-se printr-un
concurs cu premii şi diplome.
Proiectul ”Exercițiu de admirație”,
inițiat pentru prima dată de către
catedra de limba și literatura română a
Colegiului Național „Mihai Eminescu”
Satu Mare,
a presupus activități
individuale, de echipă, muncă pe ateliere
de creație, analiză și documentare
lingvistică, care s-au derulat pe
parcursul primei săptămâni de școală a
noului an.

Exerci\iu de admira\ie.
Concurs dedicat Poetului
Na\ional, Mihai Eminescu,
la 171 de ani de la na;tere
→ ACTIVITĂȚI ONLINE<

ATELIERE DE CREAȚIE – săptămâna
11 -15 ianuarie 2021
1. EPISTOLAR – atelierul a propus
realizarea unor scrisori de diverse tipuri
adresate Poetului (familiale, amicale, de
dragoste) folosind stilul, clișeele,
retorica specifică epocii romantice.
Scrisoarea a fost redactat[ olograf/ de
mână și a avut minim 200 de cuvinte>
2. ARCHAEUS – atelierul a urm[rit
relectura creativă a unor teme și idei ale
prozei și poeziei eminesciene prin
creații originale în cele două domenii,
poezie și proză> în poezie un grupaj de
minim două poezii, iar în proză, un text
de minimum 400 de cuvinte>
3. RIME ALEGORICE – atelierul a
fost destinat claselor de gimnaziu și a
propus jocul cu rime din poezia
eminesciană, în vederea alcătuirii de
catrene. Acestea au valorificat teme și
motive specifice poeziei autorului>
4. SINCRETISM – atelierul a propus
crearea de clipuri în care textul,
imaginea, muzica s-au `mbinat
armonios. De asemenea, în această
secțiune au fost incluse și clipurile

muzicale pe versuri scrise de Mihai
Eminescu>
5. COPERȚI DE SUFLET – atelierul
a vizat realizarea unor ilustrații de
copertă originale, pentru un volum de
versuri eminesciene.
JURIZARE<
Produsele /creațiile realizate pe
parcursul acestor zile au fost selectate de
către profesorii de specialitate (limba și
literatura română, educație plastică,
educație muzicală), jurizate și premiate.
Joi, 14 ianuarie 2021, începând cu
ora 17, a avut loc o manifestare specială,
de suflet, în care sunetul, imaginea,
lumina și versurile ne-au purtat în
universul eminescian. Spectacolul de
imagini și sunet a fost organizat de către
Primăria Municipiului Satu Mare, în
parteneriat cu Colegiul Național „Mihai
Eminescu” Satu Mare. Pe clădirea
Colegiului Național „Mihai Eminescu”
din Satu Mare a fost realizat[ o proiecție
tematică. Culorile drapelului național,
chipul poetului, versurile sale în
interpretarea elevilor colegiului, muzica

și imaginile proiectate, au reprezentat
mesajul nostru de suflet de ”reaprindere
a flăcării culturii”.
În ziua de 15 ianuarie 2021, la ora
11.30, s-au depus jerbe de flori la bustul
lui Mihai Eminescu, situat în fața clădirii
colegiului sătmărean, care îi poartă
numele.
Cultura o făurim zi de zi, învățând,
citind, vizitând un muzeu, admirând o
pictură, prețuind valorile culturii și
civilizației, patrimoniul nostru cultural.
Cultura rămâne cea mai prețioasă
moștenire socială, culturală, pe care o
lăsăm copiilor noștri, generație după
generație.
Fie ca și în acest an, într-un context
mai special, flacăra vie a spiritului
cultural și energiile creatoare să
motiveze și să inspire generația
contemporană.
prof. dr. Natalia Boloş,
Directorul Colegiului Național
„Mihai Eminescu” Satu Mare

Premiile Poesis Ziua Culturii Na\ionale
pe anul 2020 la :coala Mircea Eliade
Un juriu format din
→ Irina Petra;, pre;edinte
Uniunea Scriitorilor din
Rom]nia, filiala Cluj,
→ Alexandru Cistelecan, critic
literar, T]rgu Mure;,
→ Ioan Cristescu, directorul
Muzeului Na\ional al Literaturii
Rom]ne, Bucure;ti,
→ Ion Bogdan Lefter, critic

literar, Bucure;ti,
→ George Vulturescu
→ Ioan Nistor
→ Dumitru P[curaru
vor acorda `n cadrul Zilei
Culturii Na\ionale PREMIILE
REVISTEI POESIS pentru anul
2020.
Persoanele premiate vor fi
anun\ate `n num[rul urm[tor

Vineri, 15 ianuarie, Ziua Culturii
Na\ionale s-a s[rb[torit ;i la :coala
Gimnazial[ Mircea Eliade din Satu
Mare.
De la ora 9.00, prin intermediul
aplicației online Zoom, mai mulți
elevi din cadrul școlii și cadrele lor
didactice (Burian Simina, Bercea
Cristina, Șimonca Anca și Bocea
Camelia) au derulat o deosebită
activitate dedicată Zilei Naționale a
Culturii pt a-i introduce pe elevi în
atmosfera poeziei eminesciene.

MEDALION LITERAR

→ Vizionarea unei prezentări
powerpoint cu date și imagini despre
viața și activitatea poetului>
→Audierea unor poezii recitate de
elevi>
→ Concurs de recit[ri>
→ Materiale pregătite în aplicațiile
Jambord și Wordwall>
→ Galerie eminesciană>
→ Premierea celor mai bune
interpret[ri.

