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VREM
să răscolim trecutul celor ce-au cutreerat pământul românesc
să înfăţişăm p r e z e n t u l văduvit de m ă r e ţ i a t r e c u t u l u i
să despicăm drum nou prin vremuri S ă c e l e l o r de mâine şi
să contribuim cu toată puterea nostră de muncă tinerească
la ridicarea acestor plaiuri mocăneşti
VICTOR TUDORAN
Plaiuri Săcelene, 1934
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“După ce o veţi citi, păstraţi revista în casa voastră. Oricând o veţi găsi, vă va face
plăcere, fiindcă vă reaminteşte oameni şi locuri scumpe vouă şi părinţilor voştri.”
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Românii spre Marea Unire
„ Unicul dor al vieţii mele e să-mi văd naţiunea mea fericită, pentru care după puteri am lucrat până acum, durere, fără
prea mult succes, ba tocma acum cu întristare văd că speranţele mele şi jerfa adusă se prefac în nimic. Nu ştiu câte zile mai pot avea;
un fel de presimţire îmi pare că mi-ar spune că viitorul este nesigur.Voiesc dară şi hotărât dispun că dupa moartea mea, toată averea
mea mişcătoare şi nemişcătoare să treacă în folosul naţiunii, pentru ajutoriu la înfiinţarea unei academii de drepturi; tare crezând că
luptătorii cu arma legii vor putea scoate drepturile naţiunii mele.”
Avram Iancu, 1850

P

retutindeni este cunoscut faptul că marile evenimente
istorice, indiferent de locul în care se petrec, sunt rodul
unui lung proces de acumulări cantitative şi calitative,
care se concretizează în momentul în care condiţiile necesare acestui proces se vor matuzira.
În ceea ce priveşte istoria poporului român, ea se
individualizează odată cu apariţia strămoşilor geto-daci şi va
continua prin constituirea celor patru state medievale româneşti:
Transilvania, Moldova, Muntenia şi Dobrogea.
Pe acest fond, conştiinţa originii
comune, a unităţii de neam, limbă, tradiţii
şi obiceiuri, relaţiile economice, legăturile
culturale şi mişcările de populaţie dintro ţară în alta au întărit unitatea poporului
român. Unirea politică de la 1600, înfăptuită
de Mihai Viteazu a realizat practic „episodul pilot” în derularea adevăratului program de acţiune în făurirea unirii pentru
generaţiile următoare. El a fost continuat
de mişcarea memorandistă a românilor
transilvăneni, care arată faptul că românii
n-au renunţat nici o clipă la individualitatea
lor naţională, pretinzând respectarea dreptului lor de a lupta pentru drepturile
naţiunii române, memorabile fiind cuvintele lui Ioan Raţiu: „Ceea ce se discută aici,
domnilor, este însăşi existenţă poporului
român care nu se discută, se afirmă”.
Mijlocul secolului al XIX-lea
evidenţiază voinţa de unire a tuturor
românilor în cadrul unui singur stat
naţional, fapt ilustrat în programul revoluţionar din august 1848
de la Cernăuţi, „Dorinţele partidei naţionale în Moldova”, care
susţine că Unirea Moldovei cu Ţara Românească este „cheia
bolţii fără de care s-ar prabuşi întreg edificiul naţional “.
Creearea statului modern român, eveniment premergător
în făurirea României Mari, a fost momentul 24 ianuarie 1859 prin
unirea celor două principate: Ţara Românescă şi Moldova, prin
dubla alegere a lui Al.Ioan Cuza. El a fost continuat de proclamarea independenţei de stat de la 9 Mai 1877, consfiinţita pe câmpul de lupta şi recunoscută de marile puteri în cadrul Congresului
de la Berlin din vara anului 1878, an în care Dobrogea, teritoriul românesc dintre Dunăre şi Marea Neagră, se va uni cu patria
mamă.
Sub aceste auspicii, lupta românilor din Basarabia, Bucovina şi Transilvania se va intensifica şi totodată se va împleti
cu cea desfăşurată în cadrul statului român independent, care se
va angrena în Marele Război cu scopul de a-şi uni toate teritoriile
locuite de români.
În condiţiile generate de prăbuşirea Imperiului
multinaţional austro-ungar şi al celui ţarist, românii, în virtutea
principiului dreptului de autodeterminare a popoarelor, se vor uni

în cadrul unuia şi aceluiaşi stat.
Ei au hotărât unirea, în mod democratic, în cadrul unor
foruri reprezentative ce exprimau voinţa acestui popor. Astfel,
unirea a fost decisă rând pe rând la Chişinău 27, martie 1918,
Cernăuţi, 28 noiembrie 1918, şi la 1 decembrie 1918 în cadrul
Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia.
Actele de voinţă ale poporului român au fost consfinţite
în cadrul Congresului de Pace de la Paris din 1919 – 1920.
Această scurtă introspecţie a ceea ce înseamnă Marea
Unire de la 1 Decembrie 1918 a propus
o jalonare a traseului istoric, călăuzit de
lupte şi jertfe spre strălucita victorie de la
Alba Iulia .
Toamna anului 1918 a fost marcată
şi în cele 7 sate , ca de altfel în întreaga
Transilvanie, de evenimente înalţătoare,
de mutaţii profunde care au dus la Marea
Unire.
Odată cu constituirea Consiliului National Central, în întreaga Transilvanie a
început acţiunea revoluţionară de organizare a acestuia. Acţiunea de constituire
a consiliilor locale şi a gărzilor naţionale
a început în cele 7 sate la sfarşitul lunii
octombrie 1918.
La numai o zi de la constituirea la
Budapesta Consiliului Naţional Român
Central, respectiv în seara zilei de 18/31
octombrie 1918, în casa lui Sandu Bucurenciu din Satulung s-au adunat fruntaşii
comunei şi au dezbătut problemele importante ale momentului pentru neamul românesc, participanţii
hotărând „să ne organizăm politiceşte independent şi noi românii
în Sfaturi şi gărzi naţionale pentru asigurarea ordinii publice şi
a vieţii locuitorilor …căci viitorului cel mai apropiat va hotărâ
soarta noastră”.
S-a hotărât apoi înfiinţarea Sfatului naţional român şi a
Gărzii naţionale române în cadrul unei adunari populare convocata pentru ziua de 22 octombrie 1918.
Adunarea s-a ţinut în clădirea şcolii din Satulungul de
sus (actuala gradiniţă nr.6 din Săcele ) sub preşedinţia preotului
Octavian G. Sântion ca reprezentant al Sfatului naţional român al
Ţarii Bârsei ce se formase cu două zile înainte la Braşov. A fost
ales Sfatul naţional din Satulung format din 21 membrii, avându-l
ca preşedinte pe Ştefan Pâclea, iar ca secretar pe învăţătorul Nicolae Pană. În aceeaşi adunare s-a ales şi Sfatul militar format din 5
persoane, în timp ce Garda naţională era compusă din 23 de persoane. Adunarea „a ales pe stegarul în rezervă Gheorghe Dragoş
în calitate de comandant al Gărzilor naţionale române”. La acest
efectiv s-au adăugat doisprezece membrii din garda maghiară,
care s-a autodizolva la 20 decembrie 1918.
Acţiunea organizatorică din Satulung, printre primele de
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acest fel din întreaga Transilvanie, a avut darul să se constituie
într-un model pentru celelalte sate săcelene, care i-au urmat exemplul şi au acceptat un fel de subordonare faţă de organismele
constituite la Satulung (pe plan militar ea este indiscutabilă).
După constituire a urmat depunerea jurământului şi
sfinţirea drapelului tricolor. Pentru realizarea acestuia s-a organizat o colectă publică, fiind lansat următorul apel:”Fiecare român
este rugat să ne sprijinească şi să dăruiască atât cât îi permit mijloacele materiale. Vom fi veseli când vom vedea fâlfâind între noi
mândrul nostru tricolor.Pătrunşi fiind în suflet de sfânta libertate,
niciunul să nu caute a se da înapoi de la aceasta mică jerfă ce se
face spre fala noastră”.
S-au adunat 336 coroane cu care s-a cumpărat materialul
necesar, iar un grup de tinere a confecţionat drapelul.Acesta a fost
sfinţit în Biserica Sfanta Adormire din Satulung în cadrul unei
festivităţi emoţionante.Toţi cei prezenţi au intonat „Deşteaptăte Române!”. Când s-a ajuns la intonarea ultimelor versuri ca
:”Murim mai bine-n luptă cu glorie deplina, / Decât să fim sclavi
iarăşi în vechiul nost pământ!” descărcarea inimilor a fost atât de
năvalnică, încât lacrimile au inundat ochii tuturor. Apusul unui
trecut de crunte suferinţe şi asupriri se contopea astfel, în lacrimi,
ca zorile luminoase ale unui viitor mult aşteptat de libertate. A
fost o emoţionantă manifestare populară.
Tot în ziua de 22 octombrie / 4 noiembrie 1918 s-a
desfăşurat la Turcheş adunarea populară prezidată de tribunul
Sfatului naţional din Ţara Bârsei, preotul Octavian G.Sântion.
Participanţii,” noi românii în aceasta patrie de aici înainte suntem
de sine stătători şi neatârnatori, având dreptul de a ne constitui în
Consiliul naţional român”, au ales ca preşedinte pe Constantin
Papuc.
În Garda naţională au fost înscrişi toţi foştii soldati în
armată de la 18 la 42 de ani . Comandant al gărzii, formată din
24 de membri, a fost ales sergentul Vasile Căciulă. Adunarea s-a
încheiat prin intonatrea imnului”Deşteaptă-te, Române!”
În Cernatu, adunarea de constituire a Sfatului naţional şi
a gărzii naţionale s-a desfăşurat în ziua de 25 octombrie / 7 noiembrie 1918. La propunerea parohului Octavian Sântion, a fost ales
un sfat format din 16 membrii.Adunarea a mai decis ca numărul
să ajungă la 32 după întoarcerea locuitorilor refugiaţi în România.
Tot cu acest prilej s-a înfiinţat şi garda naţională locală formată
din 10 voluntari,condusă de elevul plutonier Vasile Durgheş.
Constituirea organismelor revoluţionare s-a desfăşurat
şi în celelalte comune ale plasei Săcele, în mod asemănător.
La Baciu, adunarea s-a deşfasurat în ziua de 25 octombrie / 7
noiembrie 1918 alegându-se ca preşedinte al Sfatului naţional
preot Aurel Oancea, iar comandant al Gărzii naţionale sergentul
Gheorghe Odor. La Tărlungeni preşedintele Sfatului national a
fost ales Nicolae Comşa, iar comandant al gărzii plutonierul Ioan
Ghia. La Purcăreni-Oprea Trandaburu, respectiv caporalul Vasile
Sandu, iar la Zizin segentul Cornel Bogdan în ambele functii.
În total, în gărzile din cele şapte sate erau înrolaţi 171 oameni.
Tot în plan organizatoric consemnam că în luna decembrie 1918,
după desfăşurarea Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, s-a
acţionat pentru constituirea unui consiliu cercual al plasei Săcele
pentru care se solicita desemnarea a câte trei reprezentanţi de
către fiecare sfat naţional comunal.
O problemă dificilă a fost asigurarea armamentului şi
muniţiei pentru gărzile naţionale. Acest lucru s-a realizat la Satulung prin dezarmarea unei coloane de soldaţi germani care se
retrăgea din România prin trecătoarea Bratocea.” Printr-o acţiune
rapidă şi curajoasă şi printr-o stratagemă ingenioasă am reuşit să
luăm de trei ori mai multe arme decât erau necesare gărzii din
Satulug.Surplusul l-am dăruit altor gărzi din Săcele, care aveau

nevoie de arme”, relatează stegarul Gheorghe Dragoş, comandantul tuturor gărzilor din plasa Săcele.
Alte arme şi muniţia pentru acestea au provenit de
la gărzile naţionale maghiare, care s-au desfiinţat sau au fost
dezarmate de populaţie: garda din Purcăreni avea 49 puşti, 340
cartuşe şi 30 grenade pentru cei 74 de gardişti; cea din Baciu avea
40 puşti şi 300 cartuşe pentru cei 10 gardişti; cea din Tărlungeni
40 de puşti şi baionete, dar nu exista muniţie suficientă pentru cei
33 de gardişti.
La Satulung, după autodizolvarea gărzii maghiare,
au fost primiţi în garda româna 12 cetăţeni de naţionalitate
maghiară. La Turcheş, sfatul naţional român a colaborat cu cel
maghiar în ceea ce priveşte distribuirea unor produse de bază,
făină, zahăr, gaz, etc. La fel la Satulung, în activităţile lor, gărzile
naţionale din Săcele, în afară asigurării liniştii locuitorilor şi a ordinii, au acţionat şi pentru paza căilor de comunicaţie în perioada
deplasării participanţilor la Marea Adunare Naţională, între 27
noiembrie şi 3 deecembrie.
Faţă de trupele germane aflate în retragere, gărzile
săcelene au manifestat maximă atenţie, supaveghindu-le permanent, dezarmându-le şi înapoind bunurile confiscate din România.
Astfel, garda din Satulung a eliberat un grup de români de pe Valea Teleajenului, luaţi cu forta de trupele germane „ împreună cu
animalele de tracţiune şi căruţele lor”. La fel, comandantul gărzii
din Zizin a trimis în ziua de 25 noiembrie 1918 şapte membri ai
acestora la Predeal pentru a preda armatei române „12 care şi 48
de boi”.
Constituirea noilor organisme ale puterii româneşti şi,
mai ales, a gărzilor naţionale a generat entuziasm şi optimism,
bucurii şi satisfacţii în sufletele tuturor românilor săceleni pentru
că „aceste organe au fost emanaţia voinţei poporului, ale cărui
năzuinţi şi interese le-a servit cu cinste, bucurându-se de autoritate deplină şi de încrederea, dragostea şi respetul tuturor”.
Maghiarii şi-au constituit şi ei comitete şi gărzi
naţionale pe localităţi care se opuneau procesului de transfere a
puterii politice către populaţia românească şi unirii Transilvaniei
cu România. O intensa propagandă în favoarea Ungariei Mari
au desfaşurat şi în Săcele reprezentanţii Consiliului Naţional
Comitatens Mixt al Comitatului Braşov, din care lipseau însă
reprezentanţii românilor! S-a încercat constituirea de consilii mixte la nivelul comunelor în toată Transilvania, dar aceste
încercări au eşuat pretutindeni, inclusiv la Săcele.Încercările de
ademenire sau amăgire a românilor la ideeea menţinerii Ungariei
Mari au dat greş. Ziarul „Glasul Ardealului” prezintă în relatarea
învăţatorului Nicolae Pană o astfel de acţiune. Astfel, la Satulung
se adună semnaturi pe o scrisoare adresată „Guvernului public”,
ca venind din partea românilor din Hoszufalu (Satulung) care…
protestau faţă de încercarea prin care „Patria noastră vor să o
sdrobească şi să o împărţească la alte ţări „ şi afirmau că „patria
noastră stăpânită de 1000 de ani care noi ca oameni buni ai Patriei
am trăit şi am fost fericiţi, nu lăsăm să o desparţească, însă vrem
să rămână întreagă cum de 1000 de ani a fost … nu ne învoim ca
să fim sub dominaţia altor ţări străine …(vom) asigura Patria al
nostru împotriva acelora care vor să o nimicească …voim să ne
lase în pace, să ne fericim pe pământul Partiei şi mai departe cu
susţinetrea limbii şi a obiceiurilor noastre”. Învăţătorul săcelean
a înteles că acest înscris contrafăcut era o modalitate disperată
a „compatrioţilor noştri unguri să-şi salveze situaţia critică”, un
act săvârşit „de cel mai şovinist şi încrâncenat ungur din localitate”, preot, care spera să-i amăgească pe români pentru a subscrie la idealul Ungariei milenare. Astfel de acţiuni n-au însă nici
o influenţa majoră asupra românilor săceleni, producând cel mult
ilaritate.
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Atitudinea românilor săceleni faţă de maghiari a fost una
de înţelegere şi toleranţa, dar ea luând forme concrete, cum a fost
în cazul colaborării dintre gărzile naţionale din Satulung unde
după autodizolvarea gărzii maghiare, un număr de „zece maghiari
au fost primiţi în garda naţionala română”. Zilele care au urmat
publicării în „Românul” la 10/23 noiembrie 1918, a Convocării
Marii Adunări Naţionale de la Alba-Iulia au fost şi în cele şapte
sate zilele de activitate deosebită pentru desemnarea democratică
a delegaţilor, pentru exprimarea plebiscitară a opţiunii de unire a
românilor.In ziua de 12/25 noiembrie 1918 a avut loc adunarea
de alegeri în cercul electoral Hărman, din care făceau parte şi comunele săcelene.Între cei cinci delegaţi ai acestui cerc pentru a
participa la Marea Adunare Naţionala s-a aflat şi preotul din Cernatu Octavian Sântion (1881-1929). Era o recunoaştere a meritelor sale în lupta naţională, căci în timpul războiului culesese
şi transmisese informaţii pentru comandamentul militar român
din zona Braşov-Săcele, iar în toamna lui 1918 a fost unul din
organizatorii acţiunilor revoluţionare din cele Şapte sate, membru
al sfatului Naţional Român din Ţara Bârsei şi comisar al acestuia pentru zona Săcele şi preşedinte al sfatului Naţional din Cernatu. Împreuna cu cei peste 90 de delegaţii reprezentând judeţul
Braşov, părintele Octavian Sântion a purces în cetatea lui Mihai
Viteazu şi alături de ceilalti delegaţi avea să hotărasca naştere
României Mari. Alţi săceleni prezenţi la Alba –Iulia în acel 1
Decembrie 1918 au fost Ion Lapedatu, fratele geaman al lui Alexandru Lapedatu, ca reprezentant al cercului Noacrih din Sibiu
şi Voicu Niţescu, ambii aleşi în Marele Sfat Naţional Român. În
aceleaşi orgamisme au fost aleşi la 30 iunie 1919 săcelenii Ştefan
Boroş, ca reprezentant al ţăranilor şi I.U. Soricu, ca reprezentant
al publiciştilor.
Bucuria înfăptuirii visului scump al tuturor românilor a
fost nemărginită. În dimineaţa zilei de 1 Decembrie 1918, la toate
bisericile ortodoxe din Şapte sate s-au bătut clopotele şi toaca.
Săcelenii risipiţi prin alte locuri şi-au exprimat bucuria. Poetul

I.U. Soricu, săcelean, aflat la Chişinau, semnează, alături de alţi
„români de pretutindeni”, o telegramă adresată Adunării Naţionale
, transmiţând „urări călduroase şi prinosul de recunoştinţă” faţă de
aceştia. O altă telegramă adresată aceluiaşi for de către ardeleni
refugiaţi la Chişinău, este semnată şi de săcelenii I.U. Soricu şi
Dr. Dumitru Cazacu.
O altă ocazie pentru exprimarea sentimentelor naţionale
şi a adeziunii la Marea Unire o au săcelenii in ziua primirii festive
a armatei române la Braşov, în ziua de 24 noiembrie / 7 decembrie 1918, la care a participat şi Gheorghe Dragoş, comandantul
Gărzilor Naţionale din Săcele.
„Sfatul Naţional şi Garda naţională româna, cu drapel
în frunte, precum şi românii şi româncele din Braşov şi din comunele apropiate în grabă au ieşit în gară în întâmpinarea armatei
române. La orele 12 şi jumătate peronul gării era plin de lume,
copleşită de emoţia placutei aşteptări”. La coborârea din tren a
reprezentanţilor armatei române, după cuvintele de bun sosit ” ca
la un semn toată lumea a început să cânte „Pe-al nostru steag e
scris unire”. La orele 16 centrul Braşovului era plin de români din
Braşov şi împrejurimi ale căror feţe”străluceau de bucurie”atunci
când armata Ţării şi-a făcut intrarea triumfală în oraş. La apariţia
lor, mulţimea a izbucnit în strigăte puternice: ”Traiască Armata
Română! Trăiască România întregită!”, relatează săceleanul
Gheorghe Dragos. În continuare el este prezent, împreună cu
alţi săceleni, la şedinţa festivă de la Liceul Andrei Şaguna unde
„s-au rostit cuvântări înflăcărate din partea conducerii Sfatului
Naţional, a Gărzii Naţionale, a Reuniunii Femeilor Române, a
Corpului didactic al liceului precum şi din partea Armatei. Au
răsunat adevărate cântece patriotice”, toţi participanţii prinzânduse în Hora Unirii şi îmbrăţişându-se de „bucurie fericitul eveniment, la care a avut norocul şi fericirea să participe.”

Prof. Munteanu Gheorghe
Prof. Tănase Ionuţ

MESAJ ADOLESCENŢILOR ŞI TINERILOR –
SPERANŢELE DE ASTĂZI, SĂCELENII DE MÂINE
( II )

A trăi cu adevărat înseamnă, în primul rând,
existenţa sub semnul neostoitei tentaţii a
cunoaşterii, deci şi a premiselor care au
generat uluitoarele, câteodată, semne ale
prezentului.

E

voluţia economică spectaculoasă a României de la sfârşitul anilor 20 şi în cursul anilor 30, 40 ai trecutului secol a găsit în
Săcele terenul şi starea de spirit prielnică unei deosebit de rapide integrări a tinerilor în viaţa şi efervescenţa industrială a
Braşovului acelor ani. Interesul pentru tehnică, pentru specializarea medie şi superioară, susţinut de atrăgătoarele retribuţii din
uzine şi fabrici a contribuit la alcătuirea şi consolidarea unei adevărate elite muncitoreşti, cu aspiraţii, deopotrivă în plan profesional şi
social, aflată într-o permanentă căutare a noului şi interesului pentru preocupările intelectuale şi spirituale.
Descendenţii familiilor economilor de oi se simţeau atraşi de profesiuni desprinse din zona electricităţii aplicate, mecanicii,
construcţiilor, a tâmplăriei de mobilă, dar şi a croitoriei, numită în epocă “de lux “, a pantofăriei, aparţinând aceleiaşi clase înalte de
exigenţă. Lumea se schimba rapid iar săcelenii ieşeau, aş zice, “într-o veselie” în întâmpinarea acestor generoase oferte , ţineau neîntârziat
pasul cu ritmurile timpului.
Câţi dintre voi ştiţi astăzi că prima hidrocentrală sătească ( rurală ) din România, capabilă să alimenteze cu energie electrică nu
doar comunele săcelene, unde cererea creştea vertiginos, dar şi comunele vecine, a fost construită la Satulung, pe Târlung, iar iniţiatorul
acestui îndrăzneţ proiect, devenit o prosperă societate pe acţiuni, a fost regretatul inginer bucureştean, stabilit la Satulung, Iordan Teodosiu, devenit, atât el cât şi fabulosul în epocă Ford 8 – Sport, pe care îl conducea cu viteză aiuritoare, stârnind nori de praf, figuri emblematice a căror absenţă din peisajul săcelean era practic de neconceput în anii 20 – 40 ai secolului ce abia a trecut.
Cine priveşte astăzi frumoasa clădire situată pe bulevardul George Moroianu, în imediata vecinătate a liceului de construcţii,
clădire concepută în spiritul arhitecturii româneşti, trebuie să ştie că acolo şi-a avut sediul şi birourile una dintre cele mai prospere şi
îndrăzneţe întreprinderi din zona Braşovului industrial, un adevărat pionier al viitoarei dezvoltări energetice a României.
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Spiritul economic săcelean, reprezentat deopotrivă de
întreprinzătorii români dar şi de cel al fraţilor de convieţuire
maghiari, se afla după primul război mondial într-o permanentă
efervescenţă, încercând, prin toate mijloacele posibile, să modernizeze preocupările pentru agricultură prin introducerea în
tehnologiile cultivării pământului a maşinilor şi a tractoarelor, a
depozitării şi desfacerii produselor atât de căutate în ţară cât şi la
export.
Un eveniment cu totul remarcabil, unic prin angajamentul investiţional, l-a reprezentat înfiinţarea, în 1939 -1940
a societăţii de transport auto, destinat deservirii populaţiei celor şapte comune săcelene, dar şi a comunelor Budila, Teliu
şi Dobârlău,“Asociaţia Comunelor Săcelene “ ( ACS ), care
achiziţionează de la uzinele din Germania 8 ( opt ) autobuze ultramoderne Opel – Blitz, utilate şi cu încălzire pentru transport şi
pe timp de iarnă, o adevărată revoluţie în materie, fapt ce conferă
Săcelelor o notă de evidentă superioritate, chiar la nivel naţional,
demonstrând forţa economică a aşezărilor noastre, pe de o parte,
iar pe de altă parte, deosebita capacitate
managerială a administraţiei comunelor
angajate în acest excepţional proiect.
Inaugurarea acestei linii de transport, a service-ului aferent, prevăzut în
contractul cu firma OPEL, o adevărată
farmacie auto în care se lucra în halate şi
salopete albe, ca şi ceremonia lansării au
avut loc în faţa monumentului din Cernatu, în ziua de 1 Mai 1940, în prezenţa
autorităţilor judeţene, a celor săcelene,
a numeroşi invitaţi şi a unei impresionante mulţimi care nu-şi credea ochilor
admirând superbele autobuze. Acest eveniment va rămâne în istoria Săcelelor un
incontestabil reper al uriaşei sale forţe economice, al unei capacităţi manageriale de
excepţie, crescută şi formată în timp, pe
baza tradiţiilor constituite cândva în lumea
economilor de oi.
Urmaşii acestora au deprins
aproape “din mers” arta negoţului de
anvergură, meşteşugul prelucrării laptelui,
a lânii, fără să neglijeze subtila artă a
chivernisirii banului “eliberat” de întunecimea “ciorapului” şi a “saltelei”, “dresat”
să se preumble cu rost şi prielnic prin bănci.
Da, acesta este marele adevăr: la sfârşitul anilor 30 şi
începutul anilor 40, când lumea a simţit din nou odioasa adiere
a prafului de puşcă, Săcelele au cunoscut un proces de alertă
modernizare a vieţii, susţinut şi de puternicul avânt economic al Braşovului, de construirea de către suedezi a magistralei
Bucureşti-Oradea, de orizontul deschis tinerilor capabili spre
profesionalizările cele mai ambiţioase, spre zborurile cele mai
înalte.
Din nefericire, au urmat anii războiului, când această
deosebit de valoroasă iniţiativă şi realizare au cunoscut, din
păcate, destrămarea, prin rechiziţionarea de către serviciile armatei a elegantelor autobuze, spre nemulţumirea săcelenilor, nevoiţi
să apeleze din nou la trenuţul galben, denumit “tramvai“, motivat
doar prin culoarea pe atunci proprie acestui mijloc de transport.
Cu riscul de a mă repeta, doresc să vă amintesc că acum
70 – 80 de ani Săcelele erau deja un loc al vacanţelor de vară,
îndrăgit, în special, de bucureşteni, dar şi de vecinii lor ploieşteni,
ca şi de rubedeniile şi prietenii acestora din Brăila, Constanţa,

Galaţi şi alte zone ale României, care au descoperit aici farmecul
peisajului montan, adiat de ozonul pădurilor de brad şi pin, dar
şi cuceritoarea ospitalitate a săcelenilor, susţinută şi de vocaţia
lor pentru o gastronomie aleasă, rafinată, bazată pe tradiţiile mocanilor, din care nu lipseau delicioasele sarmale, tocăniţele, bulzul
cu brânză de burduf şi seducătoarele plăcinte cu refec. Nu ştiam
încă de “agroturism”, dar funcţiona la cote maxime bunul simţ
care nu concepea ospitalitatea decât în ipostazele ei superlative,
fapt ce excludea publicitatea actuală practicată pe baza vorbelor
meşteşugite. Publicitatea acelor vremuri o făceau fapta, oferta de
excepţie, caracterul ei constant, nefluctuant. Aici, cred eu, vor trebui săcelenii, ce-şi investesc speranţele într-o asemenea afacere,
să caute soluţiile succesului.
Se conturează din ce în ce mai viguros, mai evident, o
lume aflată în “căutarea paradisului pierdut”, adică a unui colţ de
lume liniştit, departe de infernul urban, asediat de tehnologiile
moderne în toate ipostazele lor, utile, ce este drept, dar erozive,
agresive, acaparatoare. Fericirea oamenilor este sporită şi de bucuria unei mese “ca la mama sau bunica
acasă”, cu mâncăruri gătite de gospodine
meştere, cu ingrediente provenite din
gospodăria proprie - un pahar cu lapte parfumat, un ou cu gălbenuşul ca aurul, cu o
roşie şi o ceapă din grădină, cu slăninuţă
afumată de casă, cu pâine să o mănânci cu
ochii, cu plăcinta cu mere cu foi subţiri ca
mătasea, cu tot ceea ce au elaborat gospodinele noastre peste veacuri şi nu cu arhicomunele ciorbe de văcuţă şi perişoare şi
cărnuri trântite pe grătarele înfierbântate
de focul cu gaz metan, tâmpele clătite şi
papanaşi, nu mai vorbesc de ficăţei şi
cârnăciori demni de pârâtele gospodine
marcate de un handicap vocaţional.
Săcelele ar trebui să devină un rai
al turismului gospodăresc, cu târguri
săptămânale de bunătăţi tradiţionale, din
care să nu lipsească brânzeturile adevărate
– caşcavalul de Dobrogea, care se fabrica odinioară şi la Babarunca, telemeaua
“cu purici“, numită de Brăila, (ca untul,
bineînţeles !!), urda dulce conservată şi
pentru sezoane de iarnă, brânza de burduf
tip Covasna, grasă şi cu aromă de brad,
laptele gros de putinică, caşcavalul afumat, plăcintele cu refec,
comandate la case speciale de comenzi, pastrama de berbecuţ,
care să înfrângă în competiţii gastronomice orice produs din carne
din lumea supertehnologizată, slăninuţă afumată “de pe burtă”,
din purcel autohton, nu mai dolofan de 120 kg., cârnaţi proaspeţi
şi afumaţi din materialul mai sus indicat, “sloi” mocănesc,
delicioasă tobă din carne de berbec tânăr, care poate rivaliza cu
orice produs de mezeluri din lume, sarmalele mocăneşti de iarnă,
dar şi de vară, fierte în oale de lut, învelite în foi de varză, acrite
într-o zeamă s-o bei în loc de şampanie. Asta era gospodăria
mocănească adevărată, care ne sporea şi ne purta faima în patru
zări, şi nu meniurile anoste, şablon, pregătite din cărnuri standard,
legume conservate şi cartofi congelaţi. Mai mare ruşinea !
Am vrut doar să vă atrag atenţia că o asemenea lume
a existat, iar ea era insistent căutată, iubită, dorită, era o lume
purtătoare a unui permanent şi fermecător zâmbet, vestitor al unei
calde ospitalităţi, în care fiecare dintre noi se regăsea în tot ceea
ce spiritul, prin esenţele sale, poate oferi mai atrăgător, mai luminos.
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Pentru că veni vorba de spirit, cred că este momentul să
amintesc câte ceva despre sensibilitatea săcelenilor faţă de actul
de cultură în multiplele sale ipostaze, într-o măsură mai mare sau
mai mică caracteristică tuturor aşezărilor rurale româneşti evoluate, accentuată la noi prin preocuparea şi implicarea bisericilor în
organizarea şi promovarea manifestărilor închinate tradiţiilor locului, manifestărilor muzicale, coregrafice, dramatice, promovării
creaţiei literare, dar şi a vieţii sportive şi chiar a petrecerii în mod
civilizat a timpului liber – am în vedere drumeţiile, excursiile, seratele şi chiar tradiţionalele baluri.
Bisericile ortodoxe din Săcele au agreat, tutelat şi sprijinit întotdeauna, chiar material, în modul cel mai fericit, iniţierea
şi formarea tinerilor în spiritul respectului faţă de marile valori ale
civilizaţiei, îndeosebi în cadrul Caselor de citire, iniţial mici biblioteci, cuprinzând scrieri ale clasicilor români şi cei aparţinând
literaturii străine, amenajate de o asemenea manieră încât aceste
perimetre să poată oferi şi oportunitatea unei discuţii, a unui
schimb de opinii, chiar a unor întâlniri cu personalităţi într-un fel
sau altul prezente în acea comunitate.
Interesul pentru literatură, pentru discuţii şi, în general, pentru cunoaştere a generat afirmarea unor vocaţii ale tinerilor şi chiar ale celor mai vârstnici, cum ar fi muzica, muzica
corală, dansul popular, organizarea petrecerilor, apropierea şi
cunoaşterea reciprocă a tinerilor, realităţi care au consolidat comunitatea în sânul căreia s-au născut iniţiative culturale de tipul
corului, formaţiunilor dramatice, orchestrelor, dorinţei de studiu a
instrumentelor muzicale, a picturii laice şi religioase, a artei fotografiei, broderiilor, etc.
Case de citire au existat la
Săcele pe lângă aproape toate bisericile
ortodoxe ; mai apropiată sufletului meu,
prin preocupările sale, a fost însă Casa de
citire de pe lângă biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din Satulung, al cărei
mentor plin de har a fost părintele paroh
Petru Leucă ( 1887 – 1969 ), păstorul nostru vreme de 58 de ani.
Foarte mulţi dintre adolescenţii
şi tinerii generaţiilor anterioare şi contemporane mie au învăţat
aici, prin admirabilul model moral şi intelectual al părintelui Petru, dar şi al colegilor şi prietenilor mai în vârstă, buna cuviinţă
a comportării în societate, am primit îndemnul pentru lecturi
alese, am deprins arta dialogului civilizat, să ne cultivăm deprinderea rostirii în cadrul unei reuniuni, să iubim muzica, să urcăm
neîncetat treptele cunoaşterii , să fim modeşti şi demni, sinceri,
să preţuim prietenia, poate valoarea morală cea mai înălţătoare
alături de cea a credinţei în Dumnezeu şi virtuţile familiei.
Ce a fost Casa de citire de la biserica Sfinţii Arhangheli
pentru mine, pentru formarea mea intelectuală şi morală, pentru actualul profil al personalităţii mele ? Enorm. Am învăţat, în
primul rând, să iubesc sincer, să-mi cultiv peste decenii admirabile prietenii de nezdruncinat, să-mi aflu darul prieteniei celor
în mijlocul cărora mi-am trăit bucuriile şi mi-am purtat crucea
încercărilor şi cumpenelor. Aici am învăţat să preţuiesc cartea
marilor valori universale, aici am venit pentru prima oară în contact cu Stendhal şi Balzac, cu misterele shakespeariene, aici am
ascultat pe discuri, pentru prima oară, valsurile şi nocturnele lui
Chopin, aici am auzit vorbindu-se de Lucian Blaga pentru prima
oară în viaţa mea, aici ne povesteau săcelenii studenţi la Bucureşti
de spectacolele de la Teatrul Naţional şi Operă, de “Traviata”,
de “Carmen” şi “Aida”, aici am învăţat să cântăm, sub bagheta
admirabilului profesor Florin Pană, “Teiul” lui Franz Schubert,
dar şi “Sârba în căruţă”, aici am învăţat şi i-am învăţat să dan-

seze pe cei mai tineri ca mine tango-ul, fox-trot-ul, valsul şi chiar
“rumba”, en-vogue pe vremea tinereţii noastre ; aici se desfăşurau
repetiţiile corului, celebrului nostru cor bisericesc, dar şi laic, invidiat şi invitat adeseori la ceremoniilor religioase ce aveau loc
în bisericile vecine, cor pe patru voci, cu admirabili solişti cum
au fost Anişoara Lungu-Georgescu, Marioara Manole-Vlad, Aurel Bodianu, Lenuţa Popa şi mulţi alţii, cor condus de talentatul
profesor de ştiinţe economice ( !!! ) Florin Pană, apoi de arhitectul
Mircea Bodianu şi, în ultima perioadă a existenţei sale, de omul
minunat care a fost Eugen ( Genu ) Şerban.
Să nu uităm că în Ajunul Crăciunului toate casele
notabilităţilor Săcelelor aşteptau cu uşile larg deschise corul de
colindători al casei noastre de citire. Doamne fereşte să ocolim pe
careva ! Era un afront pentru care nu era de ajuns un an pentru a
spăla ruşinea.
Doamne, cu lacrimi în ochi ne aştepta în prag părintele
Pătru ( cum îi spunea distinsa preoteasă, doamna Veturia ), iar
după încheierea programului eram cinstiţi cu vin ales şi cozonac
şi nicicum nu plecam până nu-i cântam părintelui Pătru :”Bagă,
Doamne luna-n nori “, când îşi alătura şi domnia sa minunatul
glas corului nostru.
Ştiam, ne-ar fi ţinut până la ziuă, dar drumul nostru era
brăzdat de o listă prea lungă : Aldeştii, Păsăreştii, Vasile Ghia
( primarul ), casele Taraş, Guiu, părintele Şerbu, inginerul Iordan Teodosiu, Ţuţuienii, casele noastre, ale coriştilor, nea Mitică
Proca, doctorul Mitică Dumitrescu-Pârvu, notarul Nicu Cândea,
avocatul Alexandru Dinetti.
Dar balurile, minunatele noastre baluri
de la sala Szabo sau cea a lui Gheorghe
Median, cu orchestra lui Traian Median
sau cea a fraţilor Havasi, petreceri vesele,
de neuitat, pentru care niciodată nu aveam
suficiente invitaţii câte s-ar fi dorit. Dar
excursiile noastre la Clăbucet ( Renţea ),
pe Ciucaş sau Muntele Roşu ?
Dar spectacolele de teatru ale
generaţiei mele cu “Steaua fără nume” şi
“Jocul de-a vacanţa” , în care am evoluat
şi eu, aplaudat minute în şir alături de fermecătoarea şi frumoasa
Margareta Cioc, talentată, cum zice românul, “cu carul” şi de inegalabilii, incredibilii actori amatori care au fost Aldea Baltag, Voicu Roşculeţ, Alexe ( Ţuţi ) Mircan sau extraordinara “domnişoară
Cucu”, Lenuţa Puiu ?
Ce oameni, ce talente, ce suflete au trecut pe la Casa
noastră de citire !
În spaţiile restaurate cu atâta pricepere, migală şi eforturi
materiale de vrednicul nostru părinte paroh, tânărul şi deosebit de
dăruitul protopop Dănuţ Gheorghe Benga, se află astăzi muzeul,
biblioteca, sala de conferinţe şi birourile Protopopiatului Ortodox al Săcelelor. Nici că se putea imagina un destin mai plin de
nobleţe şi fericită devenire pentru acest monument al Săcelelor,
purtător al atâtor amintiri şi semnificaţii.
Aş mai aminti că în acest perimetru aveau loc memorabilele întâlniri cu profesorii Victor Jinga şi Gheorghe Dragoş şi ei,
la rândul lor, activi participanţi în tinereţe la activitatea Casei de
citire, membri ai corului, adevăraţi militanţi pentru reconstituirea
trecutului Săcelelor şi a minunatelor sale tradiţii şi obiceiuri.
Cu o regularitate aproape matematică, atât domnul Profesor Jinga, cât şi domnul Profesor Gheorghe Dragoş, participau
la balul tradiţional al costumelor mocăneşti şi al plăcintelor din
ziua de Bobotează, alături de prietenii din copilărie şi adolescenţă,
purtând costumele tradiţionale, închinând după datină şi veselindu-se cum o ştiau face mocanii în zilele lor bune.
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Aici s-au legat prietenii pe viaţă, aici s-au ţesut neuitate
poveşti de iubire, unele dintre ele pecetluind căsnicii dintre cele
mai fericite, aici a fost un loc al iubirii sincere, al respectului pentru marile valori ale creaţiei umane, aici multora dintre noi li s-au
deschis porţile înţelegerii miracolelor muzicii, literaturii, gândirii
filosofice, aici am discutat, nu o dată, despre drumurile vieţii
noastre, aici am desprins, ascultându-i pe cei mai vârstnici, grâul
de neghină, aici ne-am cultivat idealurile şi speranţele, aici am fost
întotdeauna aproape de Dumnezeu, ocrotitorul tuturor gândurilor
de bine, ocrotitorul tuturor tinerilor care şi-au închinat năzuinţele
unui ideal, capabil să slujească, într-un fel sau altul, omului, binelui obştesc.
Mi-aş dori ca această comuniune şi nobilă comunicare, odinioară atât de prielnică celor aflaţi la început de drum,
o garanţie, de fapt, a împlinirii şi succeselor viitoare, să renască
în condiţiile civilizaţiei contemporane, incomparabilă ca diversitate şi perfecţiune, ce-şi aşteaptă doar liderii de opinie şi modelele
umane capabile să dea viaţă unor construcţii spirituale pe măsură.
Dragii mei adolescenţi şi tineri săceleni, v-am prezentat această sumară retrospectivă a vieţii Săcelelor de odinioară
în speranţa inculcării în sufletele voastre a respectului faţă de un
trecut care obligă la promovarea unui viitor pe măsură, adică a
unui climat material şi spiritual în care speranţele voastre să-şi
afle cuvenitele împliniri. Acest climat a existat odinioară şi el
însemna, de fapt, garanţia devenirii fiecăruia în conformitate cu
vocaţia, perseverenţa şi munca sa. Aşa cum oierii de odinioară
se mişcau liberi în spaţiul european, înapoindu-se acasă nu doar
cu chimirele pline, dar şi îmbogăţiţi spiritual de cele văzute în
peregrinări, aşa şi voi, astăzi, puteţi năzui şi călători, după cum o
şi veţi face, oriunde vă vor purta treburile, speranţele, imaginaţia

					

şi visele, dar dorul de meleagurile, pădurile şi munţii noştri vă va
chema mereu acasă. Faceţi în aşa fel încât locurile copilăriei şi
adolescenţei voastre să-şi păstreze ineditul farmec, să vă regăsiţi
adevăratele prietenii şi doruri, temelie sigură a râvnitei fericiri.
Căutaţi să cultivaţi nobilul dar al prieteniei printr-o comunicare, cum o numim cu un termen contemporan, “online“,
bazată pe interese spirituale comune, cum ar fi bucuria şi sublimul muzicii, al explorării naturii, al proiectelor de viitor şi al
călătoriilor, al discuţiilor pe teme existenţiale care, fără îndoială,
preocupă viaţa voastră.
În ceea ce mă priveşte, am fost întotdeauna fericit să
fiu alături de cei pe care i-am educat, acceptând, de pe poziţii
absolut egale, un dialog cu un adolescent sau un tânăr, considerând un asemenea fapt ca o obligaţie morală faţă de cei cărora le
încredinţăm rosturile acestei lumi hărăzite de Dumnezeu bucuriilor, împlinirilor şi fericirii noastre.
Aş fi fericit să aflu că unii dintre voi, reflectând asupra
mesajului meu, veţi aborda acest minunat dar al vieţii în deplină
responsabilitate faţă de viitorul şi aspiraţiile voastre şi veţi
răspunde apelului meu de a vă alătura strădaniilor noastre de a
asigura, prin gândurile, ideile şi contribuţia voastră efectivă, viaţa
revistei ca şi organizarea vieţii spirituale a Săcelelor, odinioară
atât de benefică formării personalităţii celor de vârsta primăverii
şi a tuturor speranţelor.

			
			

Prof. univ. dr. Dimitrie Cazacu

SĂ NU UITĂM

D

e-a lungul anilor ce au trecut, meleagurile săcelene au dat ţării mulţi Oameni Mari, economişti, comercianţi, academicieni,
cărturari, artişti, miniştri, ingineri şi dascăli, ce, cu toţii, au dus faima satelor săcelene pretutindeni în ţară şi chiar în lumea
mare. Ce păcat că unii dintre ei au fost daţi uitării!
Aşa cum arăta, în unul dintre numerele anterioare ale revistei noastre, regretatul profesor Andronic Moldovan, printre cei uitaţi
se numără şi Ioan Urs Soricu, săcelean din parohia de sus. Născut în 1891, a copilărit în casa părintească de pe Uliţa Mare, imediat după
casa profesorului Ionel Taraş, la capătul podului de lemn ce acoperea canalul ce aduna apele de pe Valea Largă şi strada Găvruş. Părinţii
săi, Ana şi Urs Soricu, l-au crescut cu multă dragoste, în respect faţă de cei mai în vârstă, faţă de muncă şi credinţa străbună. De mic copil
i-a plăcut să citească, uimindu-şi colegii şi dascălii cu talentul de povestitor şi versificator. Elev şi student eminent, devine unul dintre cei
mai apreciaţi profesori de limba română şi latină ai Liceului Gheorghe Lazăr din Sibiu. Extrem de exigent cu sine însuşi, dar şi cu ceilalţi,
necruţător cu leneşii, chiulangii sau lichelele, devine o autoritate temută şi deosebit de respectată a liceului sibian.
Încă de tânăr, se dedică cu pasiune şi convingere scrisului. În 1912 publică la Craiova volumul de poezii “Florile dalbe” , iar în
1917, la Iaşi şi în 1919, la Bucureşti, “Doinele mele din zile de luptă”. Scrie cântece pentru ostaşi şi pentru şcolile primare şi, de asemenea, cartea pentru cei mici “Pasărea Măiastră”.
Îşi încearcă talentul de dramaturg cu piesa în patru acte “Doamna Munţilor” , ce-i este pusă în scenă în 1927 la Sibiu şi alte oraşe
din Transilvania.
În ziarele vremii îi apar articole virulente la adresa imperfecţiunilor guvernării, a nedreptăţilor şi deficienţelor acelor ani.
Salută cu entuziasm şi bucurie Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, dedicându-i spaţii largi în presă. La 30 iunie 1919 este ales
în Marele Sfat Naţional Român, ca reprezentant al publiciştilor. Anterior, I.U.Soricu, aflat la Chişinău, semnează, alături de alţi români,
o telegramă adresată Adunării Naţionale, transmiţând “urări călduroase şi prinosul de recunoştinţă”. O altă telegramă, adresată aceluiaşi
for de românii ardeleni, este semnată şi de săcelenii I.U.Soricu şi dr. Dumitru Cazacu.
Se adânceşte în studii comparative aprofundate, aşa cum este lucrarea “Influenţe româneşti în poesia şi folclorul unguresc“ şi traduce, în
1925,lucrarea “Faust”.
Urmează un ciclu de conferinţe cu diverse teme în mai toate oraşele ţării. La 25 martie 1931 rosteşte, la Sibiu, o cuvântare
omagială dedicată marelui Iorga, la împlinirea vârstei de 60 de ani, în care spune:
		
“Urând tămâia ce se suie
		
De pe altarele banale,
		
Ridică-ţi falnica statue
		
Din marmura virtuţii tale.”
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Cu exigenţa-i caracteristică, mai spune: “Avem glorii care înjosesc, glorii care spurcă, glorii care încadrează în ridicol şi foarte
puţine glorii care cuceresc pentru alesul lor un loc în templul sfânt al veşniciei. Gloria gunoierului, a minciunei, a necinstei, toate sunt glorii. Ele trăiesc. Ele dau iluzii. Ele dau satisfacţii. Ne-am adunat ca să aducem omagiul închinărei noastre celor şaizeci de ani ce formează
suportul binecuvântatei munci a lui Nicolae Iorga…Suntem azi liberi. Păcătuim apreciind libertatea în măsura libertăţilor ce ni le dă de a
ne sfâşia între noi”.
Pentru cinstirea lui Iorga, I.U. Soricu scrie:
				
“Sfioşi Carpaţii culmile-şi plecară
				
Să treacă ai luminei luptători
				
Şi-au suspinat câmpiile că nu pot
				
S-aştearnă-n calea lor destule flori” şi îşi încheie prelegerea astfel: “ Din marmura virtutei tale,
ridicatu-ţi-ai monument mai trainic decât eternele piramide. Intră întru bătrâneţea ta înconjurat de admiraţia iubitorilor de lumină ai tuturor neamurilor pământului”
Vacanţele şi le petrecea acasă, la părinţi. Copil fiind, mi-l amintesc ca acum – înalt, suplu, puţin adus de spate, trecea drumul
tacticos în fiecare dimineaţă să ia apă de la pompa de lângă şcoală. Venea cu o doniţă de lemn, cu capac, foarte frumos lucrată, şi o umplea cu mare grijă, fără să o stropească. Îl urmăream cocoţat de pe gard, în spatele lui. În una din dimineţi nu ştiu ce m-a apucat să strig:
“Domnu’ Sorici, domnu’ Sorici! “ A ridicat tacticos doniţa şi numai ce a azvârlit-o drept pe mine de m-a udat fleaşcă.
Am rămas fără grai, ud tot şi speriat de moarte. Şi-a umplut din nou doniţa şi a plecat chicotind. A trebuit să-i spun mamei ce s-a
întâmplat şi ea mi-a tras un perdaf zdravăn şi mi-a spus să-i cer iertare imediat ce-l mai întâlnesc, dar eu evitam orice întâlnire.
Înfloriseră teii în Grădina Domnească şi, alături de alţi copii, m-am dus la cules flori de tei. Luasem cu mine o scăriţă ca să urc
în pom. Pe una din bănci, domnul Soricu citea dintr-o carte. Cu ochii la el am călcat în gol pe una dintre trepte şi am căzut cu scara peste
mine. Am vrut să fug, dar până m-am descotorosit de scară, domnul Soricu a fost lângă mine.
- Ai păţit ceva ?
Mi-a văzut genunchiul zdrelit, a scos o batistă şi mi-a oprit sângerarea. Cu ochii în lacrimi i-am mulţumit şi i-am cerut iertare.
Peste câteva zile, întâlnindu-ne pe stradă, m-a luat acasă şi mi-a dat o carte de poveşti pe care a scris ceva. Cu mutatul de colo-colo am
rătăcit-o, dar acum, mai ales acum, îmi pare foarte rău pentru ea.
Sibienii l-au apreciat aşa cum se cuvine, alegându-l să-i reprezinte în Parlament, lucru pe care l-a făcut cu mare pricepere.
Monumentul eroilor din Cernatu are dăltuit în piatră, pe una dintre laturi, câteva versuri care-i poartă semnătura:
				
“Şi brazii şi stejarii
				
Din codrii cei bătrâni
				
Jelesc pe militarii
				
Căzuţi cu arma-n mâini”
Ioan Urs Soricu se stinge din viaţă în 1957. Să-i fie ţărâna uşoară!

Dan Zamfir

Conducerea Asociaţiei Cultural-Sportive “Izvorul”
aduce pe această cale un ultim omagiu la trecerea în nefiinţă
a domnului Emil Teşileanu, membru activ al asociaţiei şi
susţinător de nădejde al activităţii acesteia de-a lungul timpului.
			

Dumnezeu să-l odihnească în pace !
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SFÂNTUL ARDEALULUI
PĂRINTELE ARSENIE BOCA (1910 –1989)
“Cel mai frumos dar pe care îl putem face
lui Dumnezeu e să ne dăruim Lui pe noi
înşine, toată viaţa…Creştinismul nu e numai
o afacere de duminică, ci este o strădanie de
toate zilele.”

A

fost odată un om ce avea pe suflet durerea lumii întregi, care a luat în mână “toiagul
drumeţiei” , şi-a încărcat “desaga omeniei” pe umeri şi, în scurtă vreme, a ajuns ca
lumea să dea năvală să-l vadă, să-i asculte cuvântul în genunchi.
Parafrazându-l pe poetul Grigore Alexandrescu, care spunea: “Ne-ndoim dac-aşa oameni întru adevăr au stat” , a căror “măreţie trece slaba-ne măsură” , putem afirma că ei există, e drept,
nu se nasc în fiecare zi şi în fiecare loc, dar înfruntă trecerea timpului prin puterea de sacrificiu,
dragostea pentru toţi cei cu suferinţe trupeşti sau sufleteşti şi demnitatea în suferinţele la care
i-au supus vremurile tulburi prin care au trecut.
Un asemenea om care a răbdat cu stoicism, ca un martir, toate suferinţele, pentru că, după
cum afirma cronicarul Miron Costin, “omul e sub puterea vremurilor” , a fost părintele Arsenie
Boca, de la a cărui trecere la ceruri s-au împlinit anul acesta două decenii.
Arsenie Boca, pe numele său adevărat Zian Vălean Boca, s-a născut la 10 septembrie 1910
la Vaţa, judeţul Hunedoara. Pentru că în tinereţe nu s-a prea bucurat de căldura unei vieţi familiale, îşi petrecea vacanţele la o rudenie a sa, iar firea îi era puţin sociabilă, retrasă, introvertită.
Colegii de şcoală mărturisesc că i-au impresionat tăria şi voinţa cu care răbda frigul, fiind
adesea sumar îmbrăcat. Prefera mâncarea de post. A absolvit, în 1929, liceul la Brad ca şef de
promoţie, iar apoi, timp de patru ani, urmează cursurile Institutului Teologic din Sibiu. Un coleg de facultate mărturiseşte următoarele: “…cunoştea foarte bine limba franceză. Citea asiduu
studii de psihologie, de grafologie, căutând să se adâncească în descifrarea tainelor sufletului.”
A iubit desenul, sculptura şi mai ales pictura. Interpreta
cu uşurinţă la flaut compoziţii destul de pretenţioase. Toate acestea ne îndreptăţesc să vedem în studentul teolog de atunci pe pictorul şi duhovnicul de mai târziu, care căuta şi vedea în compoziţii
clare şi în analize psihologice subtile destule adâncuri ale sufletului
omenesc.
A fost trimis apoi, de către Mitropolitul Nicolae Bălan,
la Bucureşti să urmeze cursurile Institutului de Belle Arte, timp
în care realizează grafica primelor patru volume ale Filocaliei.
În 1939, timp de trei luni, merge la Muntele Athos, iar în 1940
primeşte numele de Arsenie. Doi ani mai târziu, este hirotonit preot
şi devine stareţ al mănăstirii Sâmbăta de Sus. Totuşi, în 1944, a
plecat la Chişinău, unde a stat un an şi a învăţat pictura bisericească
şi poleitul icoanelor. Din 1948 începe “calvarul vremurilor tulburi”
pentru părintele Arsenie. În mai 1948 a fost arestat, fiind acuzat
că este legionar, lucru complet neadevărat. În 1947 a sprijinit
organizarea la Sâmbăta a întâlnirii unor reprezentanţi ai forţelor
anticomuniste. Părintele Arsenie a vizitat Castelul Bran, fiind de
nenumărate ori oaspetele principesei Ileana.
După câteva luni de închisoare a fost eliberat şi mutat la
mănăstirea Prislop, de lângă Haţeg, jud. Hunedoara, unde a şi fost
numit stareţ. Părintele Crăciun Oprea l-a cunoscut pe Arsenie Boca
la începutul anilor 40 şi mărturiseşte: “Personalitatea părintelui
fusese remarcată încă din liceu. Îmi amintesc că încă de când dădea
vremea frumoasă, până să cadă prima ninsoare, în permanenţă erau
între 800-1000 de oameni la Sâmbăta de Sus, studenţi, muncitori,
ţărani, care veneau să-l asculte”.
După instaurarea regimului comunist, aşa cum relatează
părintele hunedorean Crăciun Oprea, în anul 1948, părintele Arsenie Boca a ajuns la Prislop, dorindu-şi ca vorbele sale să nu fie
răstălmăcite şi să producă vreo răscoală. Oricum, nu i s-a îngăduit

să le vorbească oamenilor, fiind permanent urmărit. La doi ani de
la sosirea părintelui Arsenie la Prislop, mănăstirea devine una de
maici, iar părintele rămâne doar duhovnic.
În 1951 este arestat din nou şi stă nouă luni la Ocnele Mari
şi la Canal. S-a întors apoi la Prislop, unde mai rămâne şapte ani
pentru că mănăstirea se va desfiinţa, iar lui Arsenie Boca i se interzice să mai slujească.
Ajunge la Bucureşti, unde este angajat ca pictor-muncitor
la Schitul Maica Domnului. De altfel, mănăstirea Prislop a fost
transformată în azil de bătrâni şi s-a redeschis abia în 1976.
Tot părintele Crăciun Oprea mărturiseşte: “Arsenia Boca
era un vizionar şi cunoştea sufletul omului, chiar dacă acesta nu
i se spovedea”. Soţia preotului Oprea îşi aminteşte o întâmplare
cu părintele Arsenie: venind în Cincişul Vechi şi urcând pe lângă
drumul bisericii, a dat cu nuiaua, pe care o avea în mână, într-un
păr, spunând că va fi apă peste locurile acelea. Oamenii din sat nu
înţelegeau ce vrea să spună părintele Arsenie şi se gândeau că îi va
lua apa, pentru că satul era aşezat într-o vale. Dar apa nu i-a luat,
oamenii nu s-au înecat, însă peste patru ani satul a fost strămutat
şi în locul lui a apărut un lac de acumulare. Părintele Arsenie
cunoştea păcatele oamenilor şi nu primea pe oricine, nu stătea de
vorbă cu cei care au păcătuit. Drumul lui Arsenie Boca ajunge de
la Bucureşti la Drăgănescu, în judeţul Ilfov, unde pictează biserica,
iar, apoi, pleacă la mănăstirea Sinaia.
În anii 1950-1960 se vorbea mult despre previziunile părintelui Arsenie Boca. Sunt foarte multe voci care spun
că atunci ar fi prevăzut sfârşitul familiei Ceauşescu, spunând
că “miroase a praf de puşcă”. Părintele Daniel de la Vârşeţ
povesteşte mai târziu că, în 1988, părintele Arsenie a ţinut
o slujbă în care a vorbit despre sfârşitul dictatorilor. Era cu
exact un an înainte de a izbucni evenimentele de la Timişoara.
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Părintele a întrezărit chinurile prin care va trece. Avea
darul rugăciunii, iar multe persoane spuneau că îşi vedea propriul
viitor, suferinţele şi arestarea, dar nu se tulbura prea tare. Ştia
că pentru mântuire trebuie să le înduri pe toate şi îi sfătuia pe
credincioşi să rabde, să accepte senini vrerea lui Dumnezeu. Dosarul său de urmărit de către fosta Securitate cuprinde în jur de o
mie de pagini.
Părintele Arsenie era căutat de
mulţi credincioşi, iar faptele şi învăţăturile
sale erau răspândite mai ales în Ardeal şi în
Ţara Făgăraşului. Se vorbea că ar fi prevăzut
şi cutremurul din 1977. Oricum, dosarul său
de la CNSAS arată că în septembrie 1989
s-a propus scoaterea de sub supraveghere
informativă pentru că: “… din măsurile întreprinse rezultă că nu desfăşoară activitate
duşmănoasă împotriva orânduirii socialiste şi
nu întreţine relaţii cu elemente urmărite.
În prezent este grav bolnav, imobilizat la pat
şi nu mai prezintă interes pentru securitatea
statului”. Cererea a fost aprobată la 7 octombrie 1989. Preotul Crăciun Oprea spunea că:
“lumea de ieri şi de astăzi nu îl poate înţelege
pe Arsenie Boca; a fost un părinte care a cunoscut voia lui Dumnezeu şi voia ca oamenii
să trăiască în credinţă creştină“. Era foarte
firesc în comportare, modest, smerit, spunea fiecăruia pe şleau: “Tu degeaba ai venit
la spovedanie, pentru că ai păcate”. Spunea
adevărul omului drept în faţă.
Cu doi ani înainte de moarte, părintele Arsenie Boca a
marcat locul în care dorea să fie înmormântat – mănăstirea Prislop. Acest lucru este confirmat de părintele Daniel de la Vârşeţ:”A
decis atunci unde să fie înmormântat şi ce rânduieli trebuiau urmate.” În vara lui 1989 părintele Daniel a văzut crucea de lemna
a părintelui Arsenie şi tot atunci au stat de vorbă pentru ultima
dată. Apoi, părintele Nicodim, duhovnicul mănăstirii Prislop, un
om pe care părintele Arsenie l-a preţuit mult, a scos cu discreţie

crucea de lemn pe care părintele Arsenie a scris data naşterii şi
anul morţii – 1989.
În ziua de 28 noiembrie 1989 părintele Arsenie Boca a
plecat la Dumnezeu. La înmormântare, părintele Bunescu a spus
în predică: “ Doctor nu ai fost, dar veneau doctorii să-ţi ceară
indicaţii. Inginer nu ai fost, dar veneau inginerii să le dai indicaţii.
Pictura pe care ai făcut-o la Drăgănescu o să
fie unică în lume; pe ea ai scris: Nu va avea
omul pace pe pământ câtă vreme nu va avea
pace cu Dumnezeu ! ”.
La înmormântare au participat sute şi
sute de oameni, circa 30 de preoţi au slujit
la ceremonia înhumării. Prin mulţimea de
credincioşi circula zvonul că părintele ar fi
fost ucis de Securitate, tocmai fiindcă ar fi
spus că “Ceauşeştilor li se apropie sfârşitul”.
Astăzi părintele se odihneşte la loc de
veci, la loc de verdeaţă, devenit loc de pelerinaj pentru românii de pretutindeni. Preoţii
spun că este cel mai vizitat mormânt din
România. Mai ales în Transilvania, părintele
Arsenie Boca este numit, pe bună dreptate,
Sfântul Ardealului.
Prin aceste rânduri adresăm îndemnul
către toţi credincioşii de a vizita mormântul
părintelui Arsenie, care este plin de flori în
orice anotimp, de a-i aprinde o lumânare la
căpătâi şi de a vizita peştera unde părintele
şi-a petrecut ceasuri întregi în post şi
rugăciune, mai ales că drumul de la mănăstire
la peşteră este accesibil oricui, oricând.
Să ne rămână mereu vii în suflet cuvintele acestui mare
duhovnic al neamului: “Să fiţi buni; să faceţi fapte bune; să
mergeţi pe linia Bisericii; să fiţi tot timpul pregătiţi, cum vă învaţă
preoţii Bisericii !”.

Prof. Florica Lupu

GLOBALIZAREA ŞI IDENTITATEA NAŢIONALĂ *

T

răim într-un secol foarte agitat, un secol în care timpul şi spaţiul s-au comprimat într-o manieră evidentă pentru toţi. Cu toţii
consumăm mai mult şi ne comsumăm în ritm alert. Cu puţine excepţii, oamenii sunt conectaţi total la acestă curgere rapidă
(nu şi eficientă !) a timpului, spaţiului, evenimentelor economice , sociale, culturale şi mai ales politice.
Dacă ar fi să ne luăm după economişti, toate fenomenele economice -producţie, transporturi, comerţ - au dimensiuni planetare
şi afectează peste două treimi din populaţia planetei.
De îi vom asculta pe oamenii de cultură: filosofi, sociologi, prozatori, poeţi, muzicieni şi alţii, ideile, producţiile literare, muzicale, se răspândesc cu viteza fulgerului de la un continent la altul, de la creator spre consumatorii săi.
Se vorbeşte de: ‚satul global’, ‚economia globală ’, ‚cultura globală ’, ‚ideologia globală ’. Iată deci cum fenomenele care se
întâmplă într-o parte a globului, au efecte ample asupra oamenilor din cealaltă parte a planetei.Specialiştii numesc acest complex de
fenomene cu un singur termen: globalizare.
În context economic, globalizarea apare după Al doilea Război Mondial, ca urmare a politicii de liberalizare a pieţelor, în cadrul
acordurilor GATT, WTO (Organizaţia Mondială a Comerţului) , NAFTA sau UE (Tratatul de la Maastricht).
Dimensiunea sa economică este evidentă. În cadrul ei pot fi observate fluxuri de bunuri şi servicii, fluxuri de persoane (migraţia), fluxuri
de capital (investiţiile străine) şi de tehnologie, peste graniţele tradiţionale ale statelor.
În domeniul comerţului, globalizarea este strategia de formare a unor pieţe internaţionale de consum, caracterizate de : nevoi şi
gusturi similare ale clienţilor.
Firmele multinaţionale şi transnaţionale reuşesc astfel să vândă aceleaşi automobile, pantaloni, săpunuri, mezeluri etc., prin
campanii publicitare identice, unor persoane ce aparţin unor popoare şi culturi diferite. Oriunde ai merge în Europa, vei găsi , în supermagazine, aceleşi produse, cam în acelaşi ambalaj, inscripţionat în mai multe limbi străine. Apare astfel o uniformizare a preferinţelor
şi consumului, o deznaţionalizare a consumatorului care nu-şi mai pune problema cine produce aceste bunuri. Poţi să iei prânzul într-un
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“fast-food” şi să mănânci aceleaşi feluri de mâncare pe care le
mănâncă un australian sau un argentinian sau un european în acea
reţea de desfacere (de exemplu reţeaua Mc’Donald).
În domeniul circulaţiei informaţiilor, vectorii globalizării
sunt mass-media şi internetul. Accesul la informaţii de larg interes, este practic nelimitat. Poţi accesa, de cele mai multe ori
foarte rapid, informaţii despre orice îţi trece prin minte ( şi nouă
oamenilor ne trec , nu puţine, prin minte !) Un simplu cuvânt,
lansat în acest fals univers al internetului, aduce un număr impresionant de rezultate (de exemplu cuvântul cheie “globalizare”,
lansat pe un motor de căutare, aduce peste 95.400 de rezultate în
0,09 secunde; iar cel de ‚identitate’ , 1.200.000 de rezultate în
0,29 secunde!). Noii actori apăruţi
pe plan mondial –corporaţiile
multinaţionale, pieţele financiare
globale, organizaţiile non-guvernamentale, organizaţiile criminale
şi teroriste internaţionale, folosesc
aceste forme de comunicare şi informare cel mai intens. Putem să
spunem că , într-un fel sau altul, ele
se află la originea apariţiei acestor
forme noi de comunicare şi informare şi ele susţin financiar dezvoltarea nemaiîntâlnită a reţelelor
de telefonie şi internet.
Este necesar să subliniem
faptul că activitatea acestor noi
“jucători” internaţionali, nu este
acoperită de legislaţia naţională sau
internaţională. De aici rezultă că sunt necesare eforturi concentrate
şi concertate ale statelor lumii, în vederea acomodării legislaţiei
proprii la globalizarea fenomenelor şi proceselor nou apărute.
Cântărirea avantajelor şi dezavantajelor globalizării este
deosebit de dificilă, deoarece efectele acestui proces nu se văd
imediat. Dezvoltatorii de reţele de orice tip, aduc în atenţia guvernelor şi a publicului doar avantajele ( cunoaşteţi desigur expresia “mai rapid, mai ieftin, mai eficient” , menită să adoarmă
orice suspiciune). Pentru descoperirea şi semnalarea dezavantajelor nu există preocupări oficiale prea serioase. Avem noroc cu
organizaţiile non-guvernamentale şi cu asociaţiile profesionale
căci ele sunt “copoii” care adulmecă şi semnalează orice derapaj.
Avantajele globalizării sunt cele care ţin de rapiditate, eficienţă ,
câştig, interese imediate sau pe termen mediu.
Dezavantajele globalizării sunt legate de o serie de
fenomene noi, specifice societăţilor de consum: criza generală
a valorilor materiale, morale, culturale; dezumanizarea celor
ce trăiesc doar pentru a munci şi a consuma; dezastrul moral,
educaţional, cultural, material, global; ateismul şi indiferenţa
religioasă; consumismul şi mercantilismul , transformarea culturii
tradiţionale în marfă şi pseudo-spectacol, egoismul şi indiferenţa
faţă de semeni. Omul global se dezumanizează , devine barbar,
trăieşte atomizat şi este foarte predispus la manipularea grosolană
( genul “pânie şi circ”). Omul global se goleşte cu seninătate şi
inconştienţă de orice transcendenţă.
În contextul acestei crize globale, pierderea identităţii
de orice tip este un fenomen îngrijorător pentru toţi oamenii. Iată
câteva întrebări care apar în mintea fiecăruia : Cine sunt eu ? Cui
aparţin ? Ce identitate am ? Ce mă reprezintă ?
Criza identitară este, fireşte legată de globalizare , de
acest tăvălug care pe cei mai mulţi îi ia pe nepregătite. Dispar
graniţele, apar spaţiile de tip “Schengen” , euro-regiunile etc. Ce
soluţie găseşte omul simplu pentru rezolvarea acestei probleme ?

Unde se poate refugia ? Cum se poate apăra ?
Răspunsul vine, evident, de la prieteni, concetăţeni, de la
grup: toţi împărtăşim aceleaşi sentimente de apartenenţă la o familie, la un popor , la o etnie, la o ţară, la o cultură, la o religie, la
un grup profesional. Ne regăsim încă destul de repede identitatea,
mai ales adulţii care au experienţe profunde în acest sens. Identitatea noastră naţională, etnică, religioasă , profesională este clară.
Ce ne facem însă cu tinerii ? Mâncarea şi băutura fast-food, internetul, limba engleză vorbită pe la colţuri, filmele americane gen
Hollywood, telefonia mobilă, mirajul îmbogăţirii şi consumului
fără limite, obscenitatea televiziunii şi presei, le-au alterat dacă
nu chiar anulat sentimentul identităţii naţionale.
Se mai simt ei români ? Îşi mai
doresc să trăiască în România ?
Cunoscutul nostru filosof
Andrei Pleşu, se întreba întrun articol din 2008: “Ce trebuie
să alegem din ograda naţională
pentru a da străinilor o imagine
convenabilă despre ţară şi neam
? Ce ne reprezintă ? “ Şi oferea
o suită de contraste naţionale, devenite deja notorii: “Defetista
Mioriţă , sau absurdul urmuzian
? ...Constantin Brâncoveanu sau
Mitică ? Ne reprezintă lumea personajelor lui Caragiale ? Sau mai
curând lumea lui Moromete ? Sau
ţărăncuţele lui Alecsandri ? ... Dar
falica Domnişoară Pogany a lui
Brâncuşi ? Vom invada , la nesfârşit, mapamondul cu sarmale,
care cu boi şi sârbe ?” Domnia sa găseşte că sunt posibile două
strategii: “O strategie posibilă e să arătăm că suntem în rând cu
lumea (,,avem şi noi faliţii noştri,,) , alta - că suntem altfel ( ,,ca
la noi la nimenea,,)”.
Conform unor cercetări de după 1989, singura perioadă
considerată ‚normală ’ din istoria României ar fi perioada
interbelică. Ideile generaţiei ’27’ ar putea să ne ofere un model
nealterat al valorilor autentice româneşti, nefalsificate de ideologia comunistă.
Toată acestă generaţie , din care amintim pe Mircea
Vulcănescu, Cioran, Noica, Eliade, a fost conştientă de propria
sa valoare la nivel universal.
Mircea Vulcănescu definea naţiunea astfel: „Am socotit
totdeauna naţiunea ca o unitate de vrere, întemeiată pe unitatea
pământului, a sângelui, a datinilor şi a soartei, menită să exprime
în felul ei particular valorile universale.” Mircea Eliade afirma
despre atitudinea lui Vulcănescu : „Pentru el, neamul românesc,
organizaţia statală care poartă numele de România, cultura
românească, atât populară cât şi savantă, cu tot ce cuprindea
şi implica ea – toate acestea aveau, înainte de toate , meritul
de a exista, de a fi vii.” Din studiile recente se desprinde clar
ideea că o parte însemnată a românilor
de astăzi nu-şi cunosc
cultura autentică, ci doar pe cea permisă în comunism sau nou
apărutele „cultura urbană”, „cultura pe internet” care sunt de
fapt fenomene Kitsch, subculturi bazate barbarie şi obscenitate.
Reprezentarea actuală a românilor despre ei înşişi, este
foarte sugestivă. Românii se cred patrioţi, ospitalieri, harnici şi
omenoşi. Totuşi, unul din zece români emigrează sau lucrează în
străinătate ( circa două milioane de români, conform Organizaţiei
Internaţionale a Migraţiilor). Multora dintre ei le este ruşine că
sunt români şi îşi ascund identitatea, preferând să vorbească în
limba engleză sau în limba ţării care îi găzduieşte.
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Un studiu recent al unei organizaţii internaţionale din România ( Brand Behavior Research & Data), studiu efectuat în Bucureşti,
în perioada decembrie 2006 (466 de respondenţi peste 14 ani), oferă răspunsuri interesante despre stereotipul bucureştenilor privind
cetăţenii români. Peste 50 de procente dintre respondenţi au avut un stereotip negativ privitor la cetăţenii români (de genul „fără cinste”,
„fără conştiinţă”, „fără răspundere” ). Iată atributele românilor care apar în studiul mai sus menţionat: 26% din respondenţi afirmă
că românii sunt muncitori, 21 % că sunt necinstiţi , 20 % că sunt inteligenţi, 20 % că sunt primitori, 19 % că sunt leneşi, 13 % că sunt
necivilizaţi, 12 % descurcăreţi. Alte atribute asociate românilor: fizic plăcut, patriotism, bunătate, înclinare spre distracţie, sociabilitate,
credinţa în Dumnezeu, ambiţie, ignoranţă, sinceritate, obedienţă, avariţie, pesimism, plictiseală, iresponasbilitatea, fire profitoare.
Nu mi-am propus în acest articol să ofer un răspuns la problema identităţii naţionale, deşi ca geograf ştiu pe propria-mi piele
ce înseamnă să fi român. În toate călătoriile pe care le-am făcut , în ultimii douăzeci de ani, am avut ocazia să particip la congrese de
geografie în Regatul Unit.Am beneficiat de burse de studiu, în şcoli din Irlanda, Regatul Unit, Germania, Franţa, Spania. Am avut prilejul
să vorbesc vârstnicilor şi tinerilor despre România, despre realităţile ei. În nici o situaţie, nu mi-a fost ruşine că sunt român. Şi nici nu am
fost jignit vreodată de străinii cu care m-am întâlnit.
Drept încheiere prefer să citez o altă somitate filosofică a prezentului, pe H.R Patapievici , care afirmă: „fiecare, zilnic,
construieşte identitatea colectivă a tuturor”.

Dorel CERBU

Săcele, 16 noiembrie 2009 .
* Lucrare prezentată la simpozionul organizat de “IZVORUL” despre patriotism.

PATRIOTISMUL:
O PREZENTARE CREŞTIN ORTODOXĂ *

P

asajele pe care le citez în introducerea acestei prezentări fac parte din aşa numita „Epistolă către Diognet”, perlă a literaturii
creştine post-apostolice, scrisă cel mai probabil în jurul anilor 190-200, la Alexandria de un autor necunoscut, ca o „apologie”,
sau intervenţie adresată prefectului Egiptului, Claudius Diognetus, în favoarea creştinilor, care desigur, în acele timpuri erau
persecutaţi.
„Creştinii nu se deosebesc de ceilalţi oameni nici prin pământ, nici prin grai, nici prin haine; fiindcă nu locuiesc în oraşe proprii, nu se folosesc de un dialect paralel şi nici nu duc o viaţă paralelă. Învăţătura lor n-a fost găsită printr-o invenţie sau excogitare a
unor oameni curioşi, nici nu promovează vreo doctrină omenească, ca alţii.
Locuind în cetăţi eline şi barbare, cum i s-a hărăzit fiecăruia, şi urmând obiceiurile locului în ce priveşte hainele, regimul hranei
şi restul vieţii, arată constituţia cetăţeniei lor ca una minunată şi în mod recunoscut paradoxală.
Locuiesc în patrii proprii, dar ca nişte imigranţi, iau parte la toate treburile publice ca nişte cetăţeni şi suportă toate îndatoririle
ca nişte străini. Orice pământ străin le este patrie, şi orice patrie le este străină.
Se căsătoresc ca toţi oamenii şi nasc prunci, dar nu-şi aruncă odraslele…
Sunt necinstiţi şi se slăvesc în necinstirile lor. Sunt huliţi şi sunt îndreptaţi. Sunt defăimaţi şi binecuvântează. Sunt ocărâţi şi
cinstesc pe cei ce-i ocărăsc.
Fac binele şi sunt pedepsiţi ca nişte răi; sunt pedepsiţi şi se bucură ca unii făcuţi vii.
Sunt combătuţi de iudei ca unii de altă seminţie cu ei şi sunt persecutaţi de păgâni, dar ce-i care-i urăsc n-ar putea spune cauza
duşmăniei lor…
Într-o atât de mare poziţie i-a pus Dumnezeu în lume, pe care nu le este îngăduit a o părăsi.
Căci Dumnezeu i-a iubit pe oameni: pentru ei a făcut lumea, lor le-a supus toate din lume, le-a dat raţiune şi minte, doar lor
le-a îngăduit să privească spre cer, pe ei i-a făcut după chipul Său, lor le-a trimis pe Fiul Său Unul - Născut, lor le-a făgăduit Împărăţia
în cer pe care o va da celor ce-L iubesc pe El.
Iar cunoscând acestea, de ce bucurie nu vei fi umplut? Sau cum nu-L vei iubi pe Cel ce te-a iubit în acest fel înainte de a-L fi
iubit tu pe El? Iar iubindu-L vei fi un imitator al bunătăţii Lui.
Şi nu te mira de faptul că un om se face imitator al lui Dumnezeu; poate, dacă vrea.
Căci fericirea nu înseamnă faptul de a-l stăpâni pe aproapele, nici de a voi să fii superior celor mai slabi, nici de a fi bogat şi
de a-i constrânge cu forţa pe cei inferiori, şi nu în aceasta stă imitarea lui Dumnezeu, ci acestea sunt în afara măreţiei Lui.
Ci este imitator al lui Dumnezeu oricine ia asupra sa povara aproapelui, care vrea ca în cele care e mai bun să facă bine celui
mai mic, care, dând celor lipsiţi cele pe care le are de la Dumnezeu, devine un „dumnezeu” pentru cei care le primesc de la el. Atunci,
deşi eşti pe pământ, vei vedea că Dumnezeu are cetatea în cer, atunci vei începe să grăieşti tainele lui Dumnezeu.”
Universală prin natura ei, Biserica este în acelaşi timp un organism, un trup. Evanghelia nu este predicată pentru un singur popor
ales care să păstreze adevărata credinţă, ci pentru ca „în numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cereşti, al celor pământeşti,
şi al celor de dedesubt” (Flp. 2,10).
Cu toate acestea, caracterul universal al Bisericii nu înseamnă că creştinii n-ar avea dreptul la identitate naţională şi exprimări
de sine naţionale. Dimpotrivă, Biserica uneşte în sine principiul universal şi cel naţional. Astfel deşi universală, Biserica Ortodoxă este
alcătuită dintr-o mulţime de Biserici Naţionale Autocefale. Conştienţi că sunt cetăţeni ai unei patrii cereşti, creştinii ortodocşi nu trebuie
să uite de patria lor pământească. Patriotismul creştin se poate manifesta atât în raport cu o naţiune, în sens de comunitate etnică, cât şi
în sens de comunitate statală de credincioşi. Creştinul ortodox este chemat să-şi iubească patria, care are o dimensiune teritorială, dar şi
pe fraţii lor de sânge care locuiesc în toată lumea. Această iubire e una din căile de împlinire a poruncii dumnezeieşti a iubirii aproapelui,
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care include iubirea familiei proprii, a conaţionalilor şi a
concetăţenilor.
Patriotismul creştinului ortodox trebuie să fie activ. El
se manifestă în apărarea patriei împotriva duşmanilor, în munca
pentru binele ei şi în buna organizare a vieţii poporului, între
altele, pe calea participării la chestiunile legate de guvernarea
statului. Creştinul este chemat să dezvolte cultura naţională şi
conştiinţa de sine a poporului.
Viaţa în Biserică, la
care e chemat fiecare, este o
neîncetată slujire a lui Dumnezeu şi a oamenilor. La
această slujire e chemat tot
poporul lui Dumnezeu. Participând la slujirea comună,
mădularele trupului lui Hristos, îşi împlinesc şi funcţiile
lui specifice, căci fiecăruia îi
este dat un dar special, pentru slujirea tuturor. Această
slujire se concretizează în
iubire lucrătoare, căci, „în
aceasta vor cunoaşte oamenii că sunteţi ucenicii mei,
dacă aveţi dragoste între voi”
(In. 13,55). Iubirea însă e
tendinţa spre comuniune, expresia solidarităţii fiecăruia
cu tot ceea ce există, ieşirea
din sine spre a intra în relaţie cu altul, a se pierde în acela, împlinindu-se totodată pe sine şi pe celălalt. Ea realizează cea mai
profundă comuniune între persoane, cea mai profundă legătură

a persoanei cu realităţile nepersonale. Ea pătrunde până în miezul, în esenţa persoanei şi a lucrurilor. De aici rezultă că iubirea
nu este un simplu cuvânt fără conţinut, o abstracţiune goală, ci
o realitate: la Dumnezeu ea este o energie divină, ce se revarsă
în lume pentru mântuirea şi desăvârşirea ei; la om ea este forţa
spirituală, ce emană din adâncurile spiritului uman, se revarsă în
afară şi lucrează în toate, le îmbogăţeşte şi le înfrumuseţează pe
toate. Iubirea creştină nu e însă
nici numai energie divină,
nici numai forţă spirituală
umană, ci ea este energie
divin-umană. Aşa este ea, în
mod plenar în Iisus Hristos,
aşa este în fiecare credincios, căci în el sălăşluieşte
Hristos, sălăşluieşte iubirea divină, care îi pătrunde
fiinţa, îi pătrunde iubirea
care o înnobilează şi face
ca lucrarea ei să fie divin
umană, împletire de iubire
divină, şi împletire de iubire umană. Numai prin
această unire a credinciosului cu Hristos, prin această
întrepătrundere între energia (iubirea) divină şi forţa
(iubirea) spirituală umană,
e posibil ca credinciosul să
împlinească „porunca nouă”, pe care Mântuitorul o dă oamenilor:
„Să vă iubiţi unul pe altul precum v-am iubit Eu pe voi”
(In. 13,34).

Aşa cum iubirea lui Dumnezeu se îndreaptă spre sine însuşi şi spre tot ceea ce există, iubirea creştinului se îndreaptă spre Dumnezeu şi spre tot ceea ce există. Ea îmbrăţişează cerul şi pământul, cosmosul şi omul, natura cu tot ce vieţuieşte într-însa. Din această
cauză, după obiectul iubirii se vorbeşte despre diferite feluri de iubire: de Dumnezeu, de sine însuşi, de aproapele, de natură, dar şi de
patrie.
Aşadar, morala creştină consideră patriotismul ca fiind o datorie izvorâtă din iubirea faţă de aproapele, înţelegându-se următoarele:
• Iubirea patriei, adică iubirea şi ataşarea caldă şi vie faţă de patrie, recunoaşterea şi respectarea virtuţilor poporului căruia aparţinem;
• Devotament faţă de patrie, adică datoria de a contribui cu toate mijloacele noastre la păstrarea şi sporirea binelui comun, mai ales
datoria de a o ajuta în caz de nevoie cu preţul sacrificiilor supreme;
• Supunerea şi ascultarea faţă de patrie. Trebuie să recunoaştem autoritatea patriei şi drepturile ei la ascultarea noastră şi, în consecinţă,
să respectăm toate legile şi dispoziţiile organelor de stat. În cazul în care autorităţile îi împing pe credincioşii ortodocşi la apostazie
faţă de Hristos şi faţă de Biserică şi la păcate sau fapte dăunătoare din punct de vedere duhovnicesc, Biserica trebuie să refuze să
se supună statului.
• Respectarea stăpânirii, făcând rugăciuni pentru conducătorii statului „ca să ducem viaţă lină şi cu odihnă întru toată bunăcredinţa şi
curăţia” (I Tim. 12,1)
În acelaşi timp, sentimentele naţionale pot deveni manifestări păcătoase, precum naţionalismul agresiv, xenofobia, exclusivismul naţional şi duşmănia interetnică. Împinse la extrem, aceste manifestări conduc adeseori la restricţionarea drepturilor persoanelor şi
popoarelor, la războaie şi alte manifestări de violenţă.
Împărţirea naţiunilor în mai bune şi mai rele şi desconsiderarea unor naţiuni etnice sau civice sunt contrare eticii ortodoxe.
Încă şi mai contrare Ortodoxiei sunt doctrinele care pun naţiunea în locul lui Dumnezeu, sau reduc credinţa la un aspect al conştiinţei
naţionale.
Opunându-se acestor manifestări păcătoase, Biserica Ortodoxă îşi îndeplineşte misiunea de reconciliere între naţiuni ostile şi
reprezentanţii lor. Astfel, în conflictele inter-etnice, ea nu se identifică cu nici o parte, cu excepţia cazurilor când una din părţi comite o
agresiune sau nedreptate evidentă.
Închei reamintind fundamentul de bază al patriotismului: „iubirea” şi citându-l pe scriitorul Mihail Sadoveanu:
„Patriotismul nu înseamnă ura împotriva altor neamuri, ci datorie către neamul nostru; nu înseamnă pretenţia că suntem cel mai
vrednic popor din lume, ci îndemnul să devenim un popor vrednic”

Pr. Raul Valer Şerban
* Lucrare prezentată la simpozionul organizat de “IZVORUL” despre patriotism.
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DARIE MAGHERU – comemorat la Săcele şi Braşov

D

uminică, 25 octombrie 2009, s-au împlinit optzeci şi şase de ani de la naşterea şi
douăzeci şi şase de ani de trecerea în eternitate a poetului săcelean Darie Magheru. Şcoala Genarală
nr. 2 din Turcheş-Săcele; Biserica ortodoxă „Adormirea
Maicii Domnului” şi Salonul Literar şi Artistic „Darie
Magheru” din aceeaşi localitate l-au comemorat pe scriitor vineri, 23 octombrie 2009, începând cu orele 12.
S-a început printr-o pioasă slujbă religioasă
oficiată de către părintele-paroh Eugen Beleuţă, care
cu această ocazie a montat şi o placă de marmură la
mormântul unde, tot prin bunăvoinţa Sfinţiei Sale, se
odihneşte Darie Magheru până la Marea Înviere. Din
iniţiativa profesoarei Daniela Dragomir care, în prezent,
este şi director al şcolii, de câţiva ani, în jurul datei de 25
octombrie, Darie Magheru, este comemorat la nivel de
biserică şi şcoală. I-au fost alături profesorii Loredana
Chiran şi George Petrovan. În acest an, comemorarea
s-a întitulat sugestiv „Povestindu-l pe Darie”... şi a fost
de o surprinzătoare originalitate prin luarea unui interviu surorii scriitorului, Olga Lascu, de către o elevă din
clasa a VIII-a. Un grup de elevi talentaţi au recitat versuri din opera lui Darie. Aceeaşi elevă, Roxana Grama, a recitat impecabil „balada
împuşcatului prea blond”. Directorul şcolii, părintele şi scriitorii prezenţi la acest eveniment cultural au vorbit despre Darie Magheru –
Omul şi Scriitorul – au recitat versuri din cărţile lui şi au prezentat creaţii proprii omagiale.
În încheiere, cu emoţie, am ascultat de pe o casetă vocea lui Darie citindu-şi „nopţile” din poemul dramatic „Pygmalion”. La
manifestare au participat reprezentanţi ai vieţii culturale braşovene şi săcelene, printre care amintim pe : Stelian Răducanu, Liviu Dârjan, Leonard Cambeşteanu, Ioan Suciu, Georgeta Blenda Zamfir, Cornelius Păunescu, Bogdan Niga, Viorica Popescu, Rodica Ghinea,
George Echim şi Levente Miklos. Un adevărat regal artistic ne-a ofert maestrul George Gridănuşu cu echipa lui de actori; printre care:
Silviu Dudescu şi Eugen Frâncu, prin magistrala interpretare a câtorva fragmente din piesele istorice „forum traiani”. S-a vorbit despre
personalitatea şi valoarea celui comemorat, s-au recitat versuri şi s-au citit fragmente din proză.
Marţi, 27 octombrie 2009, Darie Magheru a fost sărbătorit şi în Braşov, la Casa Galbenă (Ştefan Baciu). Mihaela Malea Stroe
a vorbit cald şi impresionant despre Darie, dezvăluindu-ne că îl cunoaşte numai din scrieri dar că, tot timpul în care a pregătit teza de
doctorat l-a perceput foarte aproape şi chiar l-a visat...
Ion Popescu Topolog a depănat amintiri pitoreşti legate de participarea lui Darie la şedinţele de cenaclu ale ASTREI. Au mai
vorbit scriitorii Eugen Axinte (care a luat premiul de debut „Darie Magheru” cu mulţi ani în urmă) şi I. Voaideş care i-a fost şi prieten.
S-au recitat versuri de către Olga Lascu şi Magda Simionescu. Adrian Munteanu ne-a oferit o superbă interpretare a unui fragment din
„caii de la ioan”. Daniel Drăgan, scriitorul şi editorul operei magheriene, ne-a prezentat un extras din „Istoria Literaturii Române” recent
apărută sub semnătura lui Marian Popa; „...opera lui Darie Magheru este compactă prin ideaţie şi realizare tehnică... unică în spaţiul
românesc al timpului şi ... Darie Magheru este scriitorul român care a mers mai departe decât oricare altul pe Via Combusta... ”.
În lunile octombrie şi noiembrie 2009 mai multe reviste literare din ţară, printre care amintim: „Luceafărul”, „Hiperion”, „Vatra
Veche”, „Orizont”, „Cronica” şi altele au acordat, în paginile lor, spaţii versurilor, fragmentelor de proză ori tiradelor din opera lui Darie.
Pentru ca acest valoros scriitor care a fost nedreptăţit de comuniştii care-l considerau răzvrătit şi neadaptabil şi „l-au exilat în propria lui
ţară” să fie cunoscut pe plan naţional trebuie publicat într-o integrală de cca trei-patru volume care să cuprindă poezie, proză, teatru şi
referiri critice.
Aşteptăm sponsori care să ne sprijine acest demers nobil şi reparatoriu. Membrii Salonului Literar Artistic se străduiesc să-l
facă mai cunoscut elevilor şi studenţilor.
Astfel, vineri 27 noiembrie, la Liceul Teoretic „George Moroianu” din Satulung-Săcele s-a organizat o şezătoare literară
dedicată lui Darie Magheru. Directorul liceului, profesor Gheorghe Munteanu, profesorul şi scriitorul Nicolae Munteanu, profesorul
Benghea şi institutoarea Cristina Varga cât şi un grup de elevi aleşi pe criterii de talent şi receptivitate ne-au primit cu simpatie şi interes.
Directorul şi profesorii au recitat versurile lui. Elevii care au citit din propriile lor creaţii poetice au fost Cătălina Ursachi şi Mihaela
Coman din clasa a X-a B (filologie). Tot din această clasă Ioana Secreţeanu, nepoata lui Darie Magheru şi a lui Leonida Secreţeanu a
recitat două poezii.
A fost o minunată după-amiază literară pe care o vom mai repeta la licee din Braşov, Sfântu Gheorghe şi Ploieşti.

23. decembrie 2009 - Săcele					
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ÎNDEMNUL UNOR TINERI CĂTRE ALŢI TINERI

C

lubul Copiilor şi Elevilor din municipiul Săcele, judeţul Braşov este o instuţie în care aptitudinile şi talentele copiilor sunt
dezvoltate, asigurându-le o modalitate plăcută şi instructivă de petrecere a timpului liber. Activitatile sunt grupate pe mai
multe cercuri.
Aşa a inceput totul…
De copil, mi-am dorit să pot dansa într-o trupă profesionistă de dans modern , dar acest vis părea să nu se îndeplinească, până într-o
zi când am asistat la sărbătoarea săcelenilor “Sântilia” şi am văzut o trupă de dansuri moderne invitată la sărbătoare. Trupa respectivă
mi s-a părut plină de har şi talent. Visul a devenit realitate în momentul în care m-am înscris la Clubul Elevilor din orasul nostru la trupa
de dans modern numită “Up2Date”,trupă coordonată de Dl. Prof. Florin Spulber şi D-şoara Anca Popuţoaia acum 4 ani. Începutul a fost
timid, până am reuşit să mă integrez grupului de colegi dansatori. Cu fiecare repetiţie care trecea simţeam evoluţia mea în tainele dansului
modern, iar mulţumirea sufletească era pe măsura aşteptărilor.
Experienţa minunată pe care o trăiesc alături de colegii mei de trupă, îmi dă satisfacţia unei tinere care şi-a putut îndeplini visul.
Colegii de trupă sunt tineri ca şi mine, dornici să-şi găsească o preocupare în afara şcolii, utilă sufletului şi spiritului.
Ceea ce pot să vă spun ca un îndemn pentru alţi tineri care-şi doresc să se înscrie la Cercul de Dans Modern din cadrul Clubului Elevilor Săcele, este faptul că există mai multe genuri de dans: dans tematic, dans de caracter, dans contemporan, dans latino, dans
modern, dans ţigănesc şi altele. Trupa de dans modern se poate mândri cu participări la concursuri la nivel judeţean şi naţional, unde am
obţinut rezultate foarte bune, adică locul I pe ţară la Festivalul “Fantezii de Vară” de la Bârlad, la Festivalul “Copilărie în Paşi de Dans”
de la Băicoi şi locul I pe judeţ la Festivalul Judeţean De Dans Modern.
De asemenea, suntem invitaţi la diverse petreceri private (nunţi, botezuri, baluri, mese festive, serbări şcolare, aniversări) unde suntem recunoscuţi pentru profesionalismul şi seriozitatea noastră. În afara muncii pe care o depunem toată trupa, sunt mulţumită că există
o relaţie de prietenie între noi, o relaţie de “familie” aş putea spune, care ne permite să ne petrecem o parte din timpul liber împreuna. O
altă satisfacţie personală pe care o am în această trupă, este faptul ca am reuşit să-l cooptez pe colegul meu de clasă, Antal Robert, care a
reuşit să se integreze in “mica noastră familie” de dansatori foarte repede.
Îndemnul meu către toţi tinerii din Săcele, indiferent de vârstă…de la preşcolari la preuniversitari este să-şi găsească locul în una
din secţiile existente la Clubul Elevilor Săcele pentru a-şi descoperi talentele nebănuite.

Bibire Andrada, cl. XII A
Antal Robert, cl. XII A
Gr. Sc. “Victor Jinga”, Sacele.
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CUM NE APRECIEM VALORILE ?

N

ici o altă aşezare românească din Ardeal nu a
se numără printre pionierii presei săcelene. A condus cu pricepere
dat un contingent aşa de mare de români, cari,
şi devotament revistele “Viata Săceleană” (1930-1932) şi “Plaiuri
prin energia lor, prin munca lor stăruitoare, prin
Săcelene” (1934-1940).
inteligenţa lor vie şi prin iniţiativele lor practice, să fi contribuit
“Oştean al cărţii şi martir al scrisului”, Victor Tudoran a
aşa de mult la dezvoltarea economică, culturală şi naţională a
dat tuturor o minunată pildă a intelectualului-cărturar neînfrânt,
neamului nostru, aşa cum au dat aceste străvechi aşezări din cel
influenţând generaţii întregi de săceleni care au învăţat de la el că
mai frumos colţ al Ţării Bârsei şi al Ardealului, cari sunt Săcelele
idealurile spirituale şi culturale au întotdeauna sorţi de izbândă.
noastre” spunea reputatul profesor universitar, om politic şi de
În afară de participarea la fondarea şi conducerea revilitere George Moroianu în discursul rostit în anul 1931 cu prilejul
stelor menţionate mai sus, Victor Tudoran a iniţiat, în 1930, reluinaugurării monumentului eroilor săceleni din Cernatu.
area organizării la Săcele a sărbătorii tradiţionale Sintilia.
Din păcate, astăzi, trecem mult prea repede şi prea
A scris peste 230 de poezii, multe dintre ele publicate
grăbiţi pe lângă asemenea comori care ne înnobilează moştenirea
în revistele “Viata Săceleană”, “Plaiuri Săcelene”, “Luceafărul”
culturală şi spirituală. Am devenit şi noi, săcelenii, robii unei
(Timişoara), “Cuget Clar”, precum şi prestigioasa revistă “Conmode care bântuie prin vieţile tuturor românilor cu alaiul ei de
vorbiri Literare”.
împrumuturi forţate din alte culturi şi din alte tradiţii. Sub “ poala
Ca prozator se remarcă prin nuvela “Eroii”, premiată de
protectoare” a libertăţii de exprimare şi a
ziarul “România Nouă” din Cluj. Ne-a lăsat
unei globalizări mercantile, mulţi dintre noi
piesa într-un act “Ion şi văcarul” şi lucrarea
facem, cu prea multă uşurinţă, loc în vieţile
dramatică “Zestrea”, ambele premiate. I-au
noastre subculturii, prostului gust, negării
rămas în manuscris 7 piese într-un act şi 18
valorilor autentice numai pentru a fi în ton
piese de teatru în trei, patru sau cinci acte.
cu “noua modă” şi cu cei care se proclamă
În domeniul etnografiei a scris lucrarea
exponenţii ei. În felul acesta acceptăm să
“Nestemate din Săcele. Datini şi obiceiuri
ni se croiască o “cultură” nouă, pe tipare
ale mocanilor săceleni”, operă editata de
străine sufletului şi trăirilor noastre.
asociaţia “Izvorul” în 2005.
Alte comunităţi, mult mai puţin
Victor Tudoran n-a fost numai un om
bogate în moşteniri spirituale, ştiu să valode litere şi un ziarist de excepţie ci şi o
rifice la maximum ceea ce au, reuşind să
conştiinţă a comunităţii săcelene, o voce
atragă atenţia străinilor şi turiştilor asupra
care s-a confundat cu aspiraţiile şi trăirile
lor. Câteva ziduri străvechi, nişte ruine înacesteia, devenind un simbol cultural şi liecate în verdeaţă, o personalitate mai mult
terar pentru generaţii de săceleni.
sau mai puţin valoroasă sau un obicei devin
Iată de ce, acum, în preajma aniversării
brand-uri şi figurează în albume şi pliante
centenarului său, cred că Primăria şi Conturistice, atrăgând autocare întregi de turişti
siliul Local ar aduce un binemeritat omaşi contribuind la dezvoltarea economică a
giu personalităţii sale dacă ar promova o
comunităţii.
hotărâre prin care Biblioteca Municipală
Noi trecem nepăsători pe lângă loSăcele să poarte numele lui Victor Tudoran.
curi încărcate de istorie, în care au trăit şi au
Nu este o idee nouă, ea a mai fost promovată
creat personalităţi care au îmbogăţit cultura
şi
de domnul profesor Liviu Dârjan, dar a
Victor Tudoran
şi spiritualitatea românească sau tratăm cu
venit
timpul ca uriaşa contribuţie a lui Vic(1910-1980)
neîncredere istoria pilduitoare a mocanilor
tor Tudoran la dezvoltarea culturii săcelene
săceleni care au reuşit, la vremea lor, să uimească pe toţi cu misă fie, în sfârşit, recunoscută şi apreciată de întreaga noastră coracolul expansiunii lor economice şi sociale. Ar trebui să învăţăm
munitate de astăzi.
ceva de la vecinii şi prietenii noştri din comunitatea maghiară care
Ar fi un act de recunoaştere a valorii şi contribuţiei unui
îşi promovează cu tenacitate urmele de istorie, transformându-le
om care a “ars” pentru propăşirea acestor meleaguri, făcându-le
în destinaţii de pelerinaj.
cunoscute în întreaga ţară prin minunatele reviste pe care le-a
Este mare păcat că se întâmplă aşa pentru că aceste
condus şi prin legăturile pe care le-a întreţinut cu personalităţi din
meleaguri s-au individualizat în timp printr-o activitate culturală
toate zonele României.
intensă, uneori de pionierat, care a fost recunoscută şi apreciată
Şi poate cu această ocazie Primăria va găsi şi o soluţie
ca atare. Aici a apărut una dintre primele publicaţii româneşti din
pentru ca Biblioteca Municipală să rămână un lăcaş de cultură,
mediul rural şi tot aici a luat naştere una dintre primele asociaţii
neîntinat de vremelnicia politicii. Este bine ca un asemenea loc
culturale tot din mediul rural, forme de cultură care au dăinuit
să poată fi folosit exclusiv de cei care au nevoie de cultură şi să
până când teroarea dictaturilor, de dreapta sau de stânga, le-a înnu adăpostească sedii de partide, iar pe zidurile lui să nu fluture
vins, dar care au renăscut după 1990. Apariţia şi activitatea lor
steaguri şi bennere de propagandă electorală. Aşa ar fi frumos şi
este legată de numele unuia dintre cei mai reprezentativi intelecmai ales normal…
tuali săceleni, Victor Tudoran, de la a cărui naştere se vor împlini,
în 2010, 100 de ani.
Victor Tudoran (1910-1980) a fost un săcelean cu totul
					
Horia Bârsan
devotat cărţii şi destinelor plaiului natal. De profesie contabil, el

“
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ACTUALITATEA LA ASOCIAŢIA CULTURAL-SPORTIVĂ “IZVORUL”

S

âmbătă, 17 octombrie, Asociaţia Cultural-Sportivă
“Izvorul”, împreună cu Primăria Săcele, au organizat
“Crosul de Toamnă”. Manifestarea a fost destinată
tuturor săcelenilor, indiferent de vârstă, şi s-a dorit o reînviere a
tradiţiei sportului de masă săcelean.
Deşi vremea nu a fost tocmai prielnică, prezenţa la cros a
fost foarte bună, pe listele de concurs înregistrându-se peste 60 de
concurenţi, băieţi şi fete, organizaţi în mai multe categorii : copii 9
–10 ani (11 concurenţi), copii 11 –12 ani (11 concurenţi), categoria
13 – 14 ani (17 concurenţi), categoria 15 – 19 ani (10 concurenţi),
sub 30 de ani (6 concurenţi), peste 30 de ani (5 concurenţi). Gazda
acestui cros a fost strada Alexandru I. Lapedatu din Cernatu, iar
participanţii au parcurs distanţe de 400, 600, 800 şi 1500 m, în
funcţie de categoria la care aau participat. Au participat copii din
şcolile generale săcelene şi de la Grupul Şcolar Victor Jinga, însoţiţi
de profesorii de educaţie fizică.
Primele trei locuri, la fiecare categorie, au fost răsplătite
cu premii constând în dulciuri şi tricouri, asigurate de sponsori
generoşi : Primăria Săcele, Societatea Rouleau – Guichard Săcele, Regia Pădurilor Săcele, Societatea ERA MIX Săcele.
Dar, până la urmă, câştigători au fost toţi participanţii la acest cros, care le-a permis să petreacă o oră în aer liber şi cu folos
pentru sănătate. Iată, în continuare, câştigătorii acestei competiţii:

Categoria 9 – 10 ani
		
Fete					
I. Carp Gabriela ( Şc. Gen. 1 )
II.Gândac Adelina ( Şs. Gen. 7 )		
III.Bedo Maria ( Şc. Gen. 1 )		

Băieţi
I. Cirică Alin ( Şc. Gen. 6 )
II. Mihai Beniamin (Şc. Gen. 1)
III.Popoviciu Mihai (Şc. Gen. 1)
Categoria 11 –12 ani

		
Fete					
I. Minculeţ Emanuela ( Şc. Gen. 1 )		
II.Rusu Roxana ( Şc. Gen. 1 )		
						
							

Băieţi
I. Dragomir Cătălin ( Şc. Gen. 4)
II.Cernucan Claudiu ( Şc. Gen. 4)
III.Minculeţ Marcus ( Şc. Gen. 1)
Minculeţ George ( Şc. Gen. 1 )
Categoria 13 –14 ani

		
Fete					
I. Cosma Andreea ( Şc. Gen. 4)		
II.Gagiu Anamaria ( Şc. Gen. 4 )
III.Cârstea Kinga ( Şc. Gen. 4 )		

Băieţi
I. Fachiul Nicolae ( Şc. Gen. 1)
II.Veres Andrei (Şc. Gen. 1)
III.Ganea Constantin ( Şc. Gen.5)
Categoria 15 – 19 ani

		
Fete					
I. Acsinte Violeta ( Lic. V. Jinga )		
II.Tănase Cristina ( Lic. V.Jinga )		
III.Potec Claudia ( Lic. V. Jinga )		

Băieţi
I. Sandu Alexandru ( Lic. V. Jinga)
II.Vrabie Sebastian ( Lic. V. Jinga)
III.Ganea Marin ( Lic. V. Jinga)
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Categoria sub 30 ani
I. Bălan Silviu ( 20 ani )
II.Ardelean Marius ( 20 ani )
III.Chiţu Cătălin ( 20 ani )

Categoria peste 30 ani
I. Ganea Samir ( 35 ani )
II.Colţ Radu ( 35 ani )
III.Ganea Sorin ( 32 ani )
Stoea Gheorghe ( peste 40 ani )
Andrian Smaranda ( peste 50 ani )

A consemnat prof. Ştefan Petrea

A

şa cum ne-a obişnuit şi în anii trecuţi, asociaţia “Izvorul” şi-a onorat menirea de catalizator cultural al săcelenilor, organizând,
cu prilejul Zilei Naţionale a României, o interesantă conferinţă care a avut loc miercuri, 2 decembrie, în sala de festivităţi a
Grupului Şcolar Victor Jinga. Îmbucurător este faptul că la această manifestare, având ca temă patriotismul astăzi, au participat, alături de membri ai asociaţiei, numeroşi tineri, elevi ai liceelor săcelene. Aceştia au avut prilejul să afle punctele de vedere ale unor
vorbitori cu pregătire diferită, cu experienţe de viaţă diferite şi provenind din medii profesionale diferite, despre un subiect atât de sensibil
şi greu de abordat în zilele noastre – patriotismul.
Manifestarea a fost deschisă de domnul profesor Radu Colţ,
preşedintele “Izvorului”, care a punctat importanţa evenimentelor de
la 1 Decembrie 1918. A luat apoi cuvântul domnul Dragoş David,
fost euro-parlamentar, care a vorbit despre raporturile dintre patriotism şi apartenenţa României la Uniunea Europeană. Părintele Raul
Şerban, de la biserica Sfinţii Arhangheli din Satulung, a făcut un interesant expozeu despre patriotismul la creştini, cu dese referiri la textele biblice şi învăţăturile Bisericii Ortodoxe. Domnul profesor univ.
dr. Dimitrie Cazacu a vorbit despre educaţie şi cultură ca expresie a
patriotismului iar domnul prof. Dorel Cerbu a abordat în expunerea sa
influenţa globalizării asupra patriotismului. Domnul prof. Liviu Dârjan
s-a referit la unul dintre simbolurile naţionale, Imnul de Stat. În încheierea conferinţei, un cor format din elevi şi cadre didactice de la Grupul
Şcolar Victor Jinga a interpretat mai multe cântece patriotice având ca
temă Marea Unire. Cei prezenţi au avut, de asemenea, prilejul să consulte câteva lucrări referitoare la tema abordată, expuse prin grija Centrului de Documentare şi Informare de la Grupul Şcolar Victor Jinga.
Tot în continuarea unei frumoase tradiţii, care ţine la asociaţia “Izvorul” de mulţi ani, în ziua Sfîntului Mare Ierarh Nicolae,
reprezentanţi ai conducerii asociaţiei au depus câte o coroană de flori la mormintele profesorului Nicolae Colceag şi episcopului Nicolae Popeea. A fost o manifestare de omagiere a amintirii a doi dintre cei mai importanţi intelectuali născuţi pe aceste minunate plaiuri
săcelene. Depunerea de coroane a fost însoţită şi de scurte slujbe de pomenire oficiate de părintele Ioan Cornea la mormintele celor
omagiaţi.
Episcopul Nicolae Popeea a fost o prezenţă permanentă în lupta românilor transilvăneni pentru emancipare şi unitate, dovedind
o nobilă înţelegere a legăturii necesare între valorile Apusului şi spiritualitatea bizantină. A participat la Revoluţia de la 1848, fiind tribun
al Branului, iar, apoi, a fost ales de IPS Andrei Şaguna pentru funcţia de secretar al Episcopiei Ortodoxe a Sibiului. A trecut prin toate
gradele bisericeşti, fiind înscăunat, în 1889, Episcop al Caransebeşului. Lucrarea sa de căpătâi este monumentalul “Memorial al Arhiepiscopului şi Mitropolitului Ardealului Andrei Şaguna sau Luptele naţional-politice ale românilor, 1864-1873”, apărută la Sibiu în 1889. A
avut o activitate culturală şi pastorală deosebită, fiind răsplătit, în 1899, cu înaltul titlu de membru al Academiei Române.
Profesorul Nicolae Colceag a fost un renumit dascăl şi a rămas în memoria tuturor prin altruismul deosebit care l-a făcut să-şi
doneze întreaga avere pentru ridicarea unui lăcaş de sănătate şi odihnă pentru copiii cu sensibilitate la plămâni, ca şi pentru cei nevoiaşi
care doreau să-şi petreacă vacanţele la Săcele.
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Această decizie reprezintă un pas important în realizarea unei coeziuni economice şi sociale la nivel naţional. Prin
definirea celor 7 „piloni” ai dezvoltării economice se pun bazele
constituirii unor zone de dezvoltare ce vor genera, în jurul lor,
o influenţă benefică din punct de vedere economic şi social,
rezultate de care beneficiază, în primul rând, membri AMB.
Dezvoltarea economică a zonei metropolitane Braşov depinde de
capacitatea de a genera tehnologii şi produse competitive. Din
acest punct de vedere, politicile locale de dezvoltare vizează orientarea investiţiilor finanţate prin programele operaţionale către
sectoarele unde vor genera maximum de impact, în special în termeni de atragere de investiţii şi
dezvoltare economică.
		
Agenţia
Metropolitană Braşov, împreună cu
Primăria Municipiului Braşov
au elaborat Planul Integrat de
Dezvoltare Urbana (PIDU)
pentru Polul de Creştere
Braşov, un document de planificare a dezvoltării Zonei
Metropolitane Braşov ce se va
implementa prin proiectele individuale identificate în planul
de acţiune.
		
Prognozele
privind coeziunea economică,
socială şi teritorială făcute
la nivelul Uniunii Europene
indică, la nivelul anului
2020, o importanţă majoră
a
ariilor
metropolitane
din România, cu accent pe
localităţile Braşov, Bucureşti
şi Constanţa.
Principalele atu-uri ale Polului
de Crestere Braşov sunt:
• Poziţie geografică – apropierea de polul de creştere Ploieşti şi
de capitala Bucureşti creează premisele constituirii unui suprasistem teritorial cu legături către alte zone importante ale ţării.
De asemenea, trebuie menţionat faptul că Polul de Creştere
Braşov este traversat de o reţea bine reprezentată de drumuri
naţionale şi de magistrale feroviare. În plus, Braşovul este un
punct important în viitoarea reţea naţională de autostrăzi. Tot
în polul de creştere Braşov, în zona Ghimbav se intenţionează
construirea unui aeroport internaţional.
• Echilibru între spaţiul urban şi cel rural, la nivelul Polului
de Creştere – în componenţa polului de creştere intră, în afara
municipiului polarizator Braşov, alte două municipii – Săcele
şi Codlea - , trei oraşe - Predeal, Râşnov şi Ghimbav -, şi opt
comune - Vulcan, Cristian, Hălchiu, Bod, Sânpetru, Hărman,
Prejmer şi Tărlungeni.
• Potenţial ridicat pentru dezvoltarea sectorului turism. În
polul de creştere Braşov există două staţiuni montane – Poiana
Braşov şi Predeal, precum şi alte localităţi în care se pot dezvolta activităţi turistice specifice sezonului de iarnă. În plus,
peisajele montane şi rezervaţiile naturale permit dezvoltarea
activităţilor de turism şi în afara sezonului rece.
• Potenţial ridicat pentru activităţi de cercetare – inovare.
Prezenţa Universităţii TRANSILVANIA în Polul de Creştere
şi orientarea activităţilor de cercetare către sectorul energiilor
regenerabile generează un anumit profil de dezvoltare pentru
întreg polul de creştere.

Săcele, parte a Zonei Metropolitane Braşov

P

entru implementarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare Urbană Policentrică şi racordarea ei la politica europeană, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Locuinţelor a propus, iar Comitetul Naţional de Coordonare a Instrumentelor Structurale a decis desemnarea pentru finanţare din programele
europene şi naţionale a 7 poli
naţionali de creştere. Aceştia
se formează în jurul a 7 mari
oraşe ca nuclee ale acestor poli
(câte unul în fiecare Regiune
de dezvoltare): Braşov, Iaşi,
Constanţa, Ploieşti, Craiova,
Timişoara, Cluj-Napoca.
Aşa se face că Braşovul şi
comunităţile învecinate (aflate în aria sa de influenţă)
beneficiază de prioritate în
realizarea investiţiilor din
programele cu finanţare
comunitară şi naţională. În
cazul Braşovului, condiţia
de pol naţional de creştere
este îndeplinită de Zona
Metropolitană
Braşov,
constituită cu respectarea prevederilor legale. Localitatea
Săcele, prin localizarea sa în
imediata apropiere a municipiului Braşov, se află în aria de
influenţă a polului naţional de creştere Braşov.
Zona Metropolitană Braşov a apărut, informal, în urma
elaborării Planului de Dezvoltare Durabilă pentru Municipiul
Braşov, în anul 2005. Una din principalele direcţii identificate
în acel document strategic era asigurarea unei colaborări eficiente cu comunităţile învecinate cu Municipiul Braşov, în vederea
eliminării activităţilor industriale poluante din interiorul municipiului şi relocarea lor în afara spaţiilor puternic urbanizate.
Această direcţie de acţiune a dus la crearea unei organizaţii non
guvernamentale – Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Braşov
(astăzi Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă
Braşov - AMB). Membrii acestei organizaţii sunt Municipiul
Braşov, Consiliul Judeţean Braşov, Municipiul Săcele, Municipiul Codlea, Oraşul Râşnov, Oraşul Ghimbav, Oraşul Predeal,
Comuna Sânpetru, Comuna Hărman, comuna Prejmer, Comuna
Tărlungeni, Comuna Bod, Comuna Hălchiu, Comuna Cristian
şi Comuna Vulcan. Localitatea Săcele este membru fondator al
AMB.
În acest moment, AMB este o asociaţie de dezvoltare
intercomunitară constituită la nivelul Polului de Creştere Braşov.
Polii naţionali identificaţi corespund unor concentrări de industrii
dinamice, unde investiţiile au efecte importante de antrenare asupra economiei regionale. De asemenea, aceşti poli de creştere au
efecte interregionale, putând modifica nu numai structura regiunii
în care sunt localizaţi, ci şi proporţiile şi intensitatea schimburilor interregionale, inclusiv repartiţia teritorială a populaţiei şi a
activităţilor economice.
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In ceea ce priveşte localitatea Săcele, ca membră zonei metropolitane, una din direcţiile majore de dezvoltare ale sale o reprezintă
dezvoltarea infrastructurii rutiere în vederea sprijinirii dezvoltării
economice şi asigurării mobilităţii persoanelor şi a bunurilor în interiorul Polului de Creştere. În acest sens au fost propuse următoarele
proiecte: Ocolitoarea mare a Municipiului Săcele şi Modernizarea
nodului de trafic la intrarea în Municipiul Săcele dinspre Braşov,
crearea unui sistem integrat de parcări (municipiul Săcele fiind
beneficiar, alături de celelalte localităţi din Zona Metropolitană) precum şi reabilitarea sistemului rutier şi de căi pietonale.
Planul Integrat de Dezvoltarea Urbană cuprinde şi un proiect ce vizează reabilitarea centrului istoric al Municipiului Săcele,
dar şi crearea unui Centru multifuncţional pentru tineret şi pentru
vârsta a treia.
Din punct de vedere al infrastructurii sociale, municipiul
Săcele va beneficia de echipamente specifice pentru creşterea
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în unităţile de învăţământ şi
pe domeniul public. Acestea sunt doar o parte dintre proiectele ce fac
parte integrantă din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Polului de
Creştere Braşov, destinate municipiului Săcele.
Cu un efort susţinut din partea municipalităţii şi a Consiliului
Local, dar şi cu sprijinul Agenţiei Metropolitane Braşov, localitatea
Săcele va deveni pe termen mediu şi lung o zonă importantă a ariei
metropolitane, un centru urban ce va genera la randul său dezvoltare
economică.

Gabriela Meleacă
Agenţia Metropolitană Braşov

ÎN CĂUTAREA PETRECERII TIMPULUI LIBER LA SĂCELE – BRAŞOV

• Convorbire cu dl. IULIU DOPOVECZ, preşedintele Asociaţiei Turistice „Babarunca” de la Săcele , judeţul Braşov

(II)

... continuare din numarul anterior
R: - Ce se întâmplă astăzi cu orientarea turistică? De ce asistăm la atâtea accidente sau evenimente neplăcute în munţi?
D.I: - E foarte mult de spus, dar voi încerca să răspund pe scurt la meandrele întrebării. Orientarea turistică traversează un timp potrivnic
ei. Eu cred că acest sport încearcă să repună în drepturi un al şaselea simţ, pe care cu timpul omul şi l-a pierdut. Pe lângă simţurile arhicunoscute văzul, auzul, pipăitul, mirosul şi gustul există un al şaselea simţ: cel al orientării.
De fapt şi animalul sau pasărea au simţul orientării pentru că ştiu să-şi afle sălaşul după ce pleacă „la vânătoare” sau unde, în ce direcţie
trebuie să migreze. La om, odată cu civilizarea lui, această orientare a început să se atrofieze, cu riscul de a se pierde. Chiar orientaliştii
(sic) de înaltă performanţă au capacitatea aceasta de a-şi păstra o direcţie de mers indiferent de obstacolele pe care le întâmpină, zeci
de metri, poate chiar kimometri. Sunt mulţi care merg astăzi la concursuri de orientare numai cu harta, fără busolă, aşa că acest simţ al
orientării se pare că începe să-şi revină cât de cât. Aşa că, fără absolut nimic, fără telefon mobil, se pot obţine performanţe cun sunt astăzi
cele cu... gipiesul!
Acest sport e numit impropriu „orientere turistică” şi nu prea are legătură cu turismul propriu-zis. Eu consider că are o legătură doar
parţială. E un sport greu de purtat, dificil, deoarece la nivel de seniori pregătirea trebuie să fie una de maratonist, traseele sunt peste 10-15
km. Se parcurge adeseori un teren accidentat, cu diferenţe de nivel. O cursă foarte lungă cu piste dificile. Jucătorul care practică orientarea
turistică trebuie să aibă capul unui şahist, pentru că trebuie să gândească, să anticipeze. La noi în ţară există o federaţie de orientare, iar la
nivel mondial există chiar campionate internaţionale de orientare, există concursuri dotate cu cupe mondiale, există campionate balcanice
şi europene. Orientarea mai deţine cel puţin alte vreo trei avantaje faţă de alte sporturi: nu are nevoie de un teren amenajat (sală de sport
sau teren omologat) deoarece se desfăşoară pe teren natural, se poate face orientare în parcuri, oraşe, sate etc. Al doilea avantaj este acela
că încurajează sistemul competiţional care cuprinde toate categoriile de vârstă iar al treilea mare avantaj este că se poate
practica în orice anotimp al anului, vara în alergare iar iarna pe schiuri, ca la vânătorii de munte. Să ştiţi că există chiar orientare
subacvatică mai nou, chiar subterană...
R: - Pasiunea dvs. pentru sufletul naturii şi petrecerea timpului utilă a timpului liber se pare că aţi împrimat-o şi în familie. Fiul domniei
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în aer liber. Ne-am axat mai ales pe orientarea în mediul silvic,
pădurea fiind un domeniu deosebit de familiar pentru noi. Concomitent am practicat şi alpinismul, unii dintre noi devenind
membri de nădejde ai echipei de salvamont. Împreună cu alţi
prieteni am devenit pasionaţi cercetători ai speologiei, vizitând
multe peşteri renumite atât din ţară cât şi din străinătate. Pe-atunci, prin anii 79/80 era riscant să te asociezi, pentru că erai luat
automat în colimator. La început ne-am organizat totuşi sub lozinca FADA (Fii, altfel decât alţii) ca o replică la adresa pierderii
timpului prin discoteci şi baruri de către tineri în floarea vârstei. În
străinătate, am descoperit un ecuson care reprezenta o vrăjitoare
călare pe-o mătură. Cineva ne-a sugerat că acestă vrăjitoare ar
putea fi chiar Babarunca, toponim foarte cunoscut localnicilor.
Astfel, s-a născut sigla noastră: am schimbat mătura aceea întrun piolet, i-am ataşat nişte clăpari în locul papucilor şi astfel s-a
născut Cercul de turism „Babarunca”. După 1990, odată cu introducerea aşa-zisei democraţii la noi, au fost totuşi unele persoane care ne-au întins mâna. Una dintre ele a fost şi dl. Tronaru,
secretarul tineretului pe oraş, care nu ne-a pus beţe în roate, ci
ne-a ajutat să funcţionăm sub forma Cercului de turism Orăşenesc
din Săcele, autointitulat, binenţeles, „Babarunca”. Ne-am zbătut
să obţinem personalitate juridică, am vrut să îmbinăm trecutul
cu prezentul, ghidându-ne şi după fascinanta colecţie a revistei
„Plaiuri Săcelene”, editată din 1934 până în 1940 de cărturarul
săcelean Victor Tudoran, care înfiinţase la rându-i o asociaţie de
turism săcelean. După cum se ştie, pe vremuri, aici la Săcele veneau sezoniştii, mai ales bucureştenii, la aer, să se destindă, aici
fiind o zonă foarte diversificată sub aspect geografic. După ce
ne-am înregistrat legal la Ministerul Justiţiei, noi funcţionăm sub
denumirea Asociaţia Turismului Săcelean „Babarunca”. Fiind o
asociaţie non profit am solicitat un sediu de la Primăria Săcele, cum
au procedat şi partidele politice. Am primit căteva sedii mai mult
sau mai puţin corespunzătoare. Organizam fel de fel de acţiuni, cu
serii de audiţii muzicale, cursuri de iniţiere pe calculator etc. Din
cauza că Primăria nu ne-a mai putut asigura un spaţiu, ne-am trezit
iarăşi la Noua, în Braşov, în casa unei membre a asociaţiei noastre.
În intervalul 1990-2000 datorită cotizaţiilor şi sponsorizărilor am
strâns o bază materială importantă: calculatoare, corturi, busole,
carabiniere... până când într-o noapte de Paşti, sediul a fost spart
şi ni s-a furat absolut totul, până şi covaorele. Pentru noi, aceasta
a fost lovitura de graţie! Poliţia, până în ziua de astăzi, n-a realizat
nimic. Am rămas cu un gust amar. Am luat-o de-a capul. Temporar am avut un sediu în Baciu iar acum avem sediul pe str. Valea
Largă nr. 1 şi tot în casa unui membru din asociaţie.
R: - Ce vă nemulţumeşte, domnule Dopovecz, în ceea ce priveşte
revigorarea vieţi, turistice şi de agrement în această frumoasă
zona a României?
D.I: - Mult timp am privit turismul la modul concret iar, în mod
particular, turismul săcelean ca o formă viabilă prin care Săcelele
noastre să poată avea nişte avantaje economice şi de ce nu, un
renume susţinut şi de istoria sa culturală remarcabilă. După cum
spuneam, pe timpuri, bucureştenii, brăilenii sau constănţenii veneau la aer la Săcele, dar din păcat acest renume s-a degradat
odată cu trecerea timpului. O dată cu democraţia unii vedeau
prosperitatea săcelenilor legată de agricultură, alţii de industrie.
Eu m-am aflat în tabăra celor care vedeau dezvoltarea prin turism,
deoarece aici Dumnezeu şi-a vărsat dărnicia în locuri frumoase şi
armonioase arhitecturale. Toate acestea sunt o adevărată mină de
aur. La Săcele ai câmpie, lac, ape curgătoare, pădure, munte. În
general Săcele este, în miniatură, harta Tării Româneşti. Tot aici
sunt şi unele izvoare sulfuroase sau formaţii megalitice în munţii
Ciucaşului – valori unice ce nu le întâlneşti prin alte locuri. În
însă, gândirea mea s-a schimbat. Am văzut că-n străinătate comu-

domniei voastre, Mircea, este un nume de referinţă în sportul
românesc, câştigând numeroase concursuri naţionale în domeniu. Dacă aţi avea amabilitatea a ne furniza câteva aspecte legate de evoluţia fiului alături de dvs. Cum aţi obţinut aceste trofee
demne de invidiat?
D.I: - Vă spun că prin 1974 eram legitimaţi la clubul „Unirea”
Săcele. Din motive necunoscute acesta s-a desfinaţat, iar noi am
rămas... în aer. Am fost totuşi legitimaţi cu toţii la clubul „Rulmentul” din Braşov. Dintr-odată, iată, din buni săceleni am devenit... braşoveni. Am început să avem rezultete la nivel naţional.
Aş aminti şi de numele altor colegi de-ai mei: Emil Puşcaş, Andrei Guţă, pe Emilia Potârniche şi mulţi alţii. Personal am fost
de două ori vicecampion naţional, am fost campion naţional cu
ştafeta judeţului Braşov, în mai multe rânduri, dar la un moment
dat carirea nostră de „înaltă performanţă”, ca să zic aşa, s-a terminat, acesta datorită vârstei sau greutăţilor de ordin organizatoric şi mai ales material. Odată cu înfiinţarea Asociaţiei Turismului Săcelean „Babarunca”, prima secţie de performanţă a fost
cea de orientare care a fost imediat afiliată la federaţie iar eu am
început să lucrez cu un grup de copii din care făcea parte şi fiul
meu Mircea, fiul unei alte membre a asociaţiei, Alexandru Jantea,
şi mai mulţi copii din Săcele. Cei doi au fost mai valoroşi având
frumoase rezultate la nivel naţional. Din cauze pecuniare, ulterior, aceştia au fost transefraţi la C.S.U Braşov, unde şi-n prezent
sunt legitimaţi. Fiul meu Mircea Dopovecz, deţine peste 20 de
titluiri naţionale în diverse ramuri ale orientării, atât vara cât şi
iarna, curse de 200, 400 de metri, trasee diferite şi-n acelaşi timp
deosebit de interesante.
R: - Orientare e legată intrinsec şi de mediul militar. Aţi avut
cumva tangenţă cu unităţi militare?
D.I: - Este adevărat că am ajutat la organizarea campionatului militar naţional. Comisia judeţeană de orientare din Braşov
e implicată în fiecare an în organizarea campionatul armatelor
care, anul trecut, a fost organizat în Poiana Braşov. Au participat vânătorii de munte şi chiar aviaţia. Un prieten de-al meu
din Râmnicu Vâlcea, e un bun orientalist şi un dibace caratist.
El întocmeşte hărţi foarte exacte, de calitate. Îl cheamă Dinisie
Roşca. A fost invitat în Franţa de către „Legiunea de onoare”.
Acolo, soldaţii din legiunea franţuzească, trei din cele şapte zile
ale săptămânii au lecţii de orientare. La soldaţi, acest simţ al
orientării este unul determinant.
R: - Cum de-aţi ajuns să înfiinţaţi Asociaţae Turistică „Babarunca” din Săcele. Ce reprezintă ea în climatul comunităţii şi care
este menirea ei în peisajul montan al zonei?
D.I: - Am fost un grup sudat căruia-i plăcea să facă dese ieşiri
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nitatea locală reprezentată prin Primărie pune un mare accent pe
turismul local, pe ceea ce poate să aducă bani, accentul pe turismul local, pe ceea ce poate să aducă bani, accentul pe locurile
de destindere, de relaxare, de reîncărcare a bateriilor oamanilor
loviţi de stress. E important să creezi zone de agrement în care,
nu vârfurile (VIP-urile) să se simtă bine, ci cetăţeanul de rând să
se poată relaxa. Să se simtă bine, el şi familia sa, prietenii etc.
Trăgând linie, concluzionând că-n ultimii 20 de ani localitatea
Săcele a cunoscut un adevărat impas, dezastruos şi neprofitabil.
Ne-am plâns de moştenirea ceauşistă, dar orice om cu mintea
întreagă îşi dă perfect de bine seama că-n acest interval am asistat la punerea în practică a unui adevărat „plan de distrugere” a
tot ceea ce înseamnă posibilitatea de destindere şi agrement la
Săcele. „În căutarea timpului pierdut” ar fi o embelemă de care
s-ar ruşina până şi marele... Marcel Proust!
R: - În domeniul cultural aţi concluziona tot cu aceleaşi
constatări?
D.I: - Binenţeles. Dacă ar fi să facem o scanare a Săcelelor de
la un capăt la celălalt, aş începe cu zona Bolnoc, unde avem o
zonă variată extraordinar de frumoasă. Aici, atât iarna cât şi vara
săcelenii mergeau cu mare plăcere. Acum, din păcate, prin „aportul” Consiliului Local s-a permis construirea unui mare număr de
clădiri tocmai la baza pârtiei, în jurul telescaunului. Pârtiile n-au
mai fost întreţinute, acolo totul s-a distrus ca după un nefericit
cataclism. De ce?!!
R: - Cine credeţi că se face vinovat? Răspunde vreo comisie de
destinele acelei minunate zone?
D.I: - Nu trebuia să se permită ca această superbă zonă să fie
penetrată de construcţii. Avizele s-au dat prea uşor şi iresponsabil. Trebuia păstrat şi conservat mediul natural. Unde sunt
maialurile care se organizau pe vremuri la Apa Rece? Dar Piatra
Poienii o adevărată miniatură a Pietrii Craiului? Casa de cultură
din Baciu a dispărut. Zona „Şapte Izvoare” s-a mutilat prin închiderea cu acele bariere forestriere pentru că locurile pitoreşti
au devenit peste noapte un fel de teren privat „al unora”, ca şi
pe aici „nu intră nimeni”, „numai noi ne creştem vitele, facem
ce vrem...” c-an vestul sălbatic!! Terenul de la Construcţii, fostul
teren de rugbi s-a „evaporat” şi el. Ar fi fost o mare oportunitate
să se facă aici un mare complex sportiv eventual o bază nautică
şi o Casă de cultură şi diverse cercuri şi preocupări artistice, absolut necesare educării copiilor şi tinerilor. E adevărat că-n acel
perimetru s-a amenajat un părculeţ dar el e doar vreo 10% din
ceea ce trebuia să fie acolo. În schimb, datorită unor interese meschine acolo s-a început construcţia unor blocuri de locuinţe care
s-a oprit datorită... crizei financiare. În zona Poiana Angelescu nu
s-au amenajat locuri de atracţie, tronează aceeaşi „cârciumă” care
atrage mai ales „clienţii casei”. Nu există un plan, o sistematizate,
judicioasă. Fiecare a construit unde i-a trecut prin cap. În concluzie, natura a fost violentată de prostul gust al amatorismului
şi-al unor interese personale sau de grup.
R: - Nu credeţi c-o să supăraţi pe unii dintre acei corifei care nu
s-au sinchisit de oprobiul public?
D.I: - E democraţie şi fiecare are dreatul la opinie. Nu mai vorbesc de zona Gârcinului. Aici nu mai poţi „ieşi la iarbă verde”
pentru că te întâmpină inospitalierele bariere, totul e închis, de netrecut... În oraş n-ai cinematograf, n-ai unde viziona un spectacol
şi culmea-culmilor n-ai niciun spaţiu rezervat culturalizării şi destinderii. Tot ceea ce ţi se oferă e calat pe gustul omului de cartier,
pe mentalitatea că distracţia în familie e unică şi profitabilă.
R: - Este, aici la Săcele, o situaţie atipică sau mergem (creştem)
o dată cu viaţa oraşelor tării?
D.I: - Săcele e din păcate un spaţiu acultural, asportiv, aturistic şi nonrecreativ, dacă se pot accepta aceste formulări. Am avut

echipe sportive şi le-am pierdut, pierdem instituţii de cultură şi
instrucţie. Şi-atunci perecepem Primăria drept o instituţie inutilă,
un fel de stat în stat, cu mulţi funcţionari dar puţine realizări care
gravitează spre cota... zero. După ce treci prin adevărate furci
caudine, la Primărie şi la Consiliul Local, ţi se spune că nu sunt
bani, nu sunt posibilităţi, „n-ai relaţii” sau „n-ai competenţă” să
te exprimi în ceea ce priveşte destinul „cetăţii”! Elitele au trecere iar contribuabilii sunt primiţi „călduros” dar atunci când îşi
achită impozitele şi taxele locale. Am prezentat cel puţin 20 de
proiecte de dezvoltare pe plan turistic la Săcele. La majoritatea
răspunsul a lipsit sau a fost unul negativ. Sunt numeroase izvoare
cu apă sulfuroasă. Sunt ele valorificate? Nu. De multe ori am avut
senzaţia că mă aflu în faţa unor comisii demolatoare nu în faţa
unor parteneri de discuţii şi prognoză.
R: - Cum aţi vedeţi dvs. ridicarea arealului turistic la Săcele, cine
ar trebui să se imlpice şi cu ce costuri. Care ar fi raportul dintre
cei ce se implică din interior şi aceia care o fac din afara urbei?
D.I: - Din punctul meu de vedere primarul şi consilierii, oamenii
care gestionează Săcelele, au posibilitatea să intre sau să nu intre în
istorie, dacă se poate spune astfel. Se pot implica în proiecte care
trebuie strânse şi analizate în dezbatere publică, un fel de publicitate în oraş, să se adune (descopere) oameni pragmatici, să se facă
şi un ghid turistic al Săcelelor. Să se aleagă doar acele proiecte
fiabile, sprijinite şi realizabile. Ar fi oportună realizarea unui mare
parc, mă refer la spaţiul cuprins între cartierul „Electroprecizia” şi
fosta fabrică de mobilă. Aici s-ar putea amenaja piste de ciclism,
role, terenuri de baschet sau volei, de tenis, fântâni arteziene, teren
de joacă pentru copii, flori, copaci etc., un adevărat Complex recreativ în adevăratul înţeles al cuvântului.
Un al doilea proiect pe care l-aş sustine ar fi refacerea drumului
vechi care leagă Ardealul cu Regatul, pe Valea Doftanei, ceea ce
ar conferi o deschidere extraordinară pentru localitatea Săcele. În
plus s-ar ajunge şi la o descongestionare mai mult decât necesară
a Văii Prahovei. Un alt proiect ar fi şi amenajarea unor piste pentru
biciclişti care să parcurgă doar străzile colaterale şi nu de-a valma
cu maşinile de diferite tonaje. E periculos şi dă un aer de primitivism afişat?
R: - Ce părere aveţi în legătruă cu publicitatea care se face obiectivelor de interes cultural, istoric sau religios?
D.I: - Din punctul meu de vedere indicatoarele care s-au fixat în
diferite puncte ale oraşului nu ţin neapărat de Primăria Săcele sau
acesta nu este în niciun caz unicat, astfel de indicatoare am văzut
mai peste tot prin ţară. Aceste indicatoare pe fond bej-maroniu
sunt standardizate la nivel internaţional. Unele sunt adevărate iar
altele... derutante. Îndreptându-se spre locul cu pricina, de multe
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ori turistul rămâne total dezamăgit. Aş lua de exemplu zona Bolnoc sau diferite aşa-zise „case memoriale” care nu-şi justifică prezenţa
poate cu excepţia Salonului literar „Darie Magheru” care are o activitate notabilă şi cu o continuitate verificată în timp. Trebuie să se
realizeze un „Ghid Turistic” detaliat, cu hartă şi indicaţii necesare, cu indicarea sărbătorilor locale şi a specificului ce-l îmbracă acestea,
astăzi. Ar terbui să luăm exemplul Râşnovului sau al Braşovului şi să diversificăm serbările publice, să nu rămânem numai la „Sântilia”
mocanilor şi la „Sf. Mihai” al ceangăilor. Din păcate aceste sărbători pur „câmpeneşti” abundă uneori în chiciuri, se mănâncă mici pe
rupte şi se bea bere, se consumă seminţe şi se produc cântăreţi de muzică populară mai mult sau mai puţin renumiţi. Lipsa unor săli de
largă audienţă culturală împietează asupra actului cultural în toată complexitatea sa. În concluzie, viaţa culturală a Săcelelor a rămas
departe de aceea care a fost cândva, o oază de spiritualitate propice formării civilizate a individului în raport cu cerinţele şi comandamantele societăţii.
R: - Domnule Dopovecz, vă mulţumim pentru gândurile expuse aici şi vă urăm succese remarcabile în ceea ce priveşte activitatea domniei voastre în direcţia preocupării pentru valorificarea cu folos a timpului liber al oamenilor aflaţi la Săcele.
D.I: - Şi eu vă mulţumesc pentru ocazia ce mi-aţi oferit de a-mi expune mai vechi gânduri.
									
									
Au consemnat:
		
Mun. Săcele						
profesor Liviu DÂRJAN
18 septembrie 2009						
profesor Levente MIKLOS

ŢARA MOŢILOR A COLINDAT ŢARA BÂRSEI
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upă o veritabilă “caricatură” de campanie electorală
care a scos la iveală tot ce are mai sordid societatea
românească de astăzi, chipul perfid al politicianului
vulgar şi adeseori chiar mitocan de-a dreptul, mercantilismul şi
pseudocultura cocoţate la cote inimaginabile chiar în defunctul
comunism (!), lumea a întâmpinat Sărbătorile Crăciunului cu
îndreptăţită speranţă şi nevoie de frumos şi normalitate.
Din Alba, judeţul cu contur în formă de inimă, au sosit
colindători la Braşov ca să vestească Naşterea Domnului. De la
Câmpeni, “Cartierul general al Iancului” şi simbol fidel al “Sabiei
lui Horea”, o formaţie artistică alcătuită din opt tineri minunaţi şi
talentaţi care au avut plăcerea să ne colinde aici, în Ţara Bârsei
… “Pe-un picior de plai / Pe o gură de rai”, la Braşov, acolo unde
umanistul Honterus şi-a dat parcă mâna cu diaconul Coresi, în
secolul al XVI –lea, întru şi pentru luminarea poporului trăitor
pe aceste meleaguri. S-a săvârşit atunci o lucrare “sfântă” prin
care aceşti iluştri cărturari au tipărit cartea în limba maicii sale
pentru fiecare trăitor de-aici şi de aiurea. Poate nici un cuvânt din
limba română nu-l caracterizează mai bine pe viteazul moţ decât
termenul de “colindă”, adică “a umbla din loc în loc”. “A plecat
moţul în ţară / Cu doniţi şi cu ciubară” … spune o veche doină din
Ardeal cunoscută de mulţi dintre semenii noştri.
11 decembrie 2009, ora 17. A căzut seara, umedă şi
ceţoasă, şi îmbracă oraşul de la poalele Tâmpei. Dintr-un microbuz gălbui coboară mult aşteptaţii oaspeţi sub directa şi nobila oblăduire a doamnei profesor Maria Ana Motora, sufletul
despărţământului ASTRA “Iosif Şterca Şuluţiu” de la Campeni
– Abrud, “ Noua doamnă a moţilor“ cum am botezat-o cu numai
câteva luni în urmă. Patru fete frumoase, tulnicăresele, au ceva din
splendoarea rusalcelor, duhuri care protejează, în mitologia slavă,
pădurile, râurile şi câmpurile. Păi, sigur că da, dumnealor au venit
la Braşov din Ţara de piatră şi lemn, a Apusenilor, aducând cu ele
ceva din vraja nepotolită a râului Arieş, din aurul râvnit al munţilor
ce-l poartă şi din ecoul perpetuu în istorie al localităţilor de acolo.
Orăşelul Câmpeni e atestat documentar încă de pe la 1565 şi vestit
centru al demnităţii şi curajului moţilor în lupta lor cu asupririle
de tot felul. Ioana, Andreea-Ana, Ileana şi Codruţa au încântat

“Avem un suflet încă-n noi,
Şi parcă l-aţi uitat!”
( George Coşbuc: “ Noi vrem pământ”)

şi descântat Ţara Bârsei, Săcelele şi Râşnovul cu talentul lor de
pricepute tulnicărese, asemenea unor fermecătoare ambasadoare
ale folclorului moţesc, pus în valoare cu mult suflet şi dibăcie de
domnii Cornel Igna şi Valentin Mihon, diriguitori iscusiţi ai Casei
de Cultură “Avram Iancu” din Cămpenii Apusenilor, de acolo de
unde, în plină vară, serbările de pe muntele Găina reverberează
admirabil cu amintirile Sântiliei mocăneşti de la Săcele. Tot de
acolo, roata blestemată care i-a frânt pe martirii Horea şi Cloşca
în teribilul supliciu, a dat vitejie Iancului alături, nu întâmplător,
şi de tribunii săceleni, fraţii Nicolae şi Radu Popeea, care au fost
credincioşi Iancului cel Mare pe Târnave şi-n Ţinutul Branului.
Oaspeţii fac un prim popas la Muzeul Primei Şcoli
Româneşti din Scheii Braşovului, vechi cartier al românilor şi al
vestiţilor “juni”, locul unde se află şi Biserica voievodală “Sfântul Nicolae”, citadelă a ortodoxiei din toate timpurile. Grupul de
la Câmpeni intră cu emoţie în acest adevărat sanctuar al culturii
româneşti, “călcat de prea puţină lume interesată”, ne declară
părintele profesor Vasile Oltean, directorul Muzeului Primei
Şcoli Româneşti, un “adevărat patron al spiritualităţii braşovene”
din zilele noastre. Colindătorii află aici file “amare” din istoria
acestei instituţii presărate cu “lacrimi de sânge”, odată cu jertfa
unor adevăraţi oameni de cultură cum a fost regretatul profesor
Emil Micu, cel ce a găsit înţelegere la… Ceauşescu prin 1968.
Profesorul Micu a avut curajul să repună adevărul în straiele lui
fireşti, după ce profanatorii comunismului primitiv încercaseră să
şteargă cu buretele osârdia demnă de laudă a eroilor neamului ceau trudit sau trecut, lăsând urme adânci pe aici: Coresi, Dimitrie
Eustatievici, Anton Pann, George Ucenescu, Andrei Şaguna, Ioan
Popazu, Andrei Mureşanu. Ca om ce îndrăgeşte cartea, oare ce
sentimente încerci în faţa primei tiparniţe de slovă românească
cu ajutorul căreia meşterul Coresi şi ucenicii săi au tipărit cărţi
de învăţătură “să fie de folos şi hrană pentru toţi românii ce întru această limbă grăiesc şi se roagă”. Cărţi vechi şi rare, destine
împlinite sau neîmplinite, mari eforturi pentru apărarea fiinţei
naţionale prin cultură şi aleasă învăţătură. Vizitatorii din Ţara
Moţilor au înţeles că de-aici trebuie să cunoaştem cu toţii rolul
Braşovului, de-aici din Ţara Bârsei, teritoriu sacru pentru cultură
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şi nu întâmplător aşezat de Dumnezeu în chiar centrul tuturor
românilor.
Sâmbătă, 12 decembrie 2009. O zi friguroasă de început
de iarnă, cu un viscol oarecum reţinut, dar o aleasă sărbătoare a
spiritului pentru locuitorii celor două oraşe reprezentative pentru Ţara Bârsei: Săcelele şi Râşnovul. Primul popas îl facem la
Muzeul de Etnografie din Săcele. Oaspeţii sunt familiarizaţi cu
specificul vieţii, portului şi îndeletnicirile vechilor locuitori ai urbei de azi, adică mocanii şi ceangăii, oameni ce-au populat aceste
încântătoare meleaguri de mulţi, foarte mulţi ani.
Cu doar câţiva ani în urmă, la Bruxelles, în cadrul
unei ceremonii a aşezămintelor de profil, instituţia săceleană a
fost clasificată pe locul cinci în Europa, sub succinta caracterizare de “ Un muzeu
mic şi fermecător“.
Ajungem în Piaţa Unirii din fosta comună
Turcheş,
aşezarea
cea mai darnică din
Ardeal cu ocazia
donaţiilor făcute în
vederea ridicării Catedralei Ortodoxe din
Sibiu! Biserica de
aici, o bijuterie, este
zidită pe la 1783-84
şi e monument istoric. E din ce în ce
mai frig. Coada viscolului ne ameninţă,
dar
tulnicăresele,
“rusalcele” frumoase,
cântă fermecător şi
îmbietor, vrăjindu-i
atât pe tineri cât şi
pe cei mai în vârstă. Oaspeţilor li se alătură şi corala bisericii.
Moaţele tulnicărese înfrâng cerbicia gerului şi colindă de-a dreptul răscolitor, armonizându-se perfect cu interpreţii instrumentişti
foarte tineri – Andrei, Daniel şi Valentin. Duhul lui Iancu a învins coada năpraznică a viscolului ce vesteşte o iarnă nemiloasă.
Primire entuziastă, de zile mari, la Primăria municipiului Săcele.
Dl. Primar Radu Florea Nistor este bucuros de oaspeţi şi de
colindători. În întâmpinarea oaspeţilor sunt prezenţi aici şi copiii din Ansamblul folcloric “Astra” care, la rândul lor, au colindat Câmpenii şi Albacul în vară. În holul Primăriei săcelene e o
adevărată … “Întâlnire de pe Elba”, Se cântă “Mulţi ani trăiască!”
. Clipe unice şi irepetabile.
La ora 12 fix, în Parcul Electroprecizia, Duhul lui Iancu
se întâlneşte cu Duhul marelui nostru Eminescu, pentru că, aici,
la Săcele, bustul Poetului Naţional e încă unic în judeţul Braşov.
Tulnicăresele vestesc din nou apropierea Crăciunului, iar mie îmi
vin în minte versurile braşoveanului Andrei Bârseanu din “Imnul
ASTREI”: “Pe cerul nostru înnourat / Stea mândră s-a ivit / Şi,
iată, s-a înviorat / Apus şi Răsărit!”. Ce cuvinte actuale! Săcelele
noastre sunt poarta de intrare dinspre “Răsăritul mai apropiat de
Dumnezeu” spre “Apusul luminat” , dar mai supus secularizării
şi libertinajului. Oare, cât va mai trece până când spiritualitatea
ortodoxă a Răsăritului va dăinui, fără prejudecăţi, alături de
Apusul civilizat şi prosper! Vizităm în continuare sediul Protopopiatului Ortodox din Săcele. Are loc aici, în sediul ASTREI,
o adevărată “întâlnire de suflet şi simţire românească”. Doamna
Motora este rugată să aleagă un tablou din expoziţia “Biserici şi
cetăţi medievale din Transilvania” a pictorului Boris Savluc din

Râşnov. I-l oferim în dar, cu mare plăcere. Tulnicăresele susţin
încă un spectacol în aer liber în noul parc inaugurat nu demult în
cartierul Ştefan cel Mare din Săcele. Aici, au venit foarte mulţi
copii cărora nu le pasă de gerul cumplit. Ador faptul că vuietul
tulnicelor îmbrăţişează, în premieră absolută, Plaiurile Săcelene,
acoperite de brazi falnici, drepţi, asemenea demnităţii proverbiale
a mocanilor şi moţilor noştri. Părăsim Săcelele nu înainte de a
face o scurtă vizită la salonul medieval “Odăile Lupului”.
Colinde, colinde … e vremea colindelor! Spre seară ajungem la Râşnov. Oraşul freamătă de voioşie şi tinereţe. E aşteptat
să vină, din moment în moment, … chiar Moş Crăciun! Suntem
primiţi cu multă afecţiune şi sinceră ospitalitate de către domnul primar Adrian Ioan Veştea. Într-o sală imensă, uşor austeră,
construită cândva de
harnicii saşi, oaspeţii
sunt
onoraţi
de
oficialităţi, în frunte
cu tânărul primar.
Vernisăm şi aici, întrun cadru adecvat, o
nouă expoziţie a maestrului Boris Savluc,
având o temă de o
fierbinte actualitate –
“Roşia Montană, încotro?”
În Piaţa Centrală a
Râşnovului, sub lumina ocrotitoare a
vechiului castru roman
CUMIDAVA,
la poalele Cetăţii
ţărăneşti, construită în
sec. XIV-XVII, alături
de vechea biserică
Sf. Nicolae ( 1384 ), cu adăugiri din sec. XVIII, prima ctitorie a
Basarabilor în Transilvania, tulnicăresele vestesc şi aici sosirea
CRĂCIUNULUI, bucuria cea mare a copiilor şi vârstnicilor, care,
iată, pe un ger straşnic, se întâlnesc cu Moşul “în carne şi oase”.
O mare de oameni, sunt câteva sute bune, o prezenţă entuziastă
care speră în vremuri mai bune. Oameni maturi care trăiesc şi
astăzi, ca şi în trecut, să vadă şi să se bucure de zâmbetul şi naivitatea celor mici, pentru o concordie râvnită spre aşezarea mai
temeinică a fragilei noastre democraţii.
Colinde, colinde, e vremea colindelor! Mulţumim solilor
din Ţara de Piatră şi cremene a IANCULUI şi a martirilor HORIA,
CLOŞCA şi CRIŞAN pentru COLINDUL COLINDELOR ce ni
l-au făcut. Şi, iată, că “averea cea mişcătoare” … de care amintea
CRĂIŞORUL MUNŢILOR în Testamentul său, a poposit pentru
o clipă “monumentală” în Ţara Bârsei, vestind marele Praznic
al Naşterii Domnului prin glas răscolitor de tulnice mânuite de
frumoasele fete cărora le-am pus nume nou de “rusalce”, acompaniate de vibraţia miilor de inimi din Ţara Bârsei, la Săcele şi la
Râşnov, demonstrându-se că există aici o adevărată Tinereţe fără
bătrâneţe a datinilor şi a obiceiurilor noastre care ne recomandă
în faţa europenilor simplu demni şi fireşti, adică aşa cum aam
fost şi rămânem creştini şi europeni.

Prof. Liviu Nicolae Dârjan
Preşedinte al Despărţământului ASTRA
“Fraţii Popeea”
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PROGRAMUL “OMV MOVE & JUMP” LA SĂCELE

U

nul dintre cele
mai spectaculoase
sporturi de iarnă,
săriturile cu schiurile, s-au
dezvoltat mult în ultimul timp
şi în ţara noastră, mai ales
după semnarea parteneriatului
dintre Federaţia Română de
Schi şi Biatlon şi compania
austriacă OMV. Prin promovarea acestui sport în România,
OMV doreşte să ofere noi perspective copiilor şi tinerilor
talentaţi din ţară şi să susţină
România în dobândirea unui
renume internaţional într-un
sport a cărui tradiţie fusese
aproape uitată.
Planul de acţiune include dezvoltarea de programe
de instruire specifice, constituirea de centre pentru săriturile
cu schiurile în România şi
transferul de cunoştinţe de specialitate în săriturile cu scchiurile de la experţi renumiţi. De
asemenea, programele susţin
dezvoltarea
infrastructurii
pentru practicarea săriturilor,
prin construirea a două centre de tineret, fiecare cu câte
trei trambuline la standarde
internaţionale, la Râşnov şi la
Săcele.
La numai doi ani de la lansarea programului OMV –
“Move & Jump”, după primele antrenamente profesioniste în
străinătate, în cele mai bune centre de sărituri cu schiurile din Europa, naţionala de copii a României s-a clasat, în 2008, pe prima
treaptă în cadrul celei mai importante competiţii europene de
sărituri cu schiurile pentru copii – Turneul celor Patru Trambuline, desfăşurat în localităţile Hizenbach (Austria), Bischofshofen
(Austria), Reit im Winkl şi Berchtesgaden, ambele din Germania.
Din 32 de echipe participante la nivel european, copiii români au ocupat locuri fruntaşe. La categoria copii născuţi
în 2001: Păcurar Radu (CS Săcele) - locul I, la categoria copii
născuţi în 2000: Spulber Mihnea (CS Săcele) - locul IV, Feldioreanu Andrei (CS Săcele) - locul V, la categoria copii născuţi în
1998: Blega Ştefan (CSS Braşovia) - locul II.
Dacă până nu de mult, doar băieţii îşi demonstrau
calităţile de zburători, acum şi fetele trăiesc senzaţiile unice oferite de planarea de după desprinderea de masa trambulinei. Tot în
cadrul competiţiei europene Turneul celor Patru Trambuline, din
2008, Haralambie Dana (CS Săcele) a obţinut locul II, iar Torok
Denise (CSS Braşovia-CSU) a obţinut locul IV.
În ianuarie 2009, săritorii cu schiurile au obţinut cele
mai bune rezultate din istorie, doi sportivi români, antrenaţi de
domnii profesori Florin Spulber şi Magdo Csaba, Tudor Remus
(CSS Braşovia) şi Kozma Silveszter (C Sp. Dinamo), obţinând

la Sapporo, în Japonia, calificarea pentru Jocurile Olimpice
de Iarnă şi pentru competiţiile
de Cupă Mondială. După ediţia
2009 a concursului pentru copii
în Turneul celor Patru Trambuline, echipa României se află
din nou în fruntea clasamentului pe echipe, cu un punctaj net
superior următoarelor clasate.
La categoria fete născute în
2000: Boeriu Ioana (CS Săcele
) a obţinut locul I, iar Trâmbiţaş
Diana (CSS Braşovia) locul
VIII. La categoria fete născute
în 1998: Ştefăniţă Bianca (CSS
Braşovia) - locul V, Ştefan Iulia (CSS Braşovia) - locul VIII,
la categoria băieţi născuţi în
2001, Păcurar Radu (CS Săcele
) a obţinut locul III, la categoria băieţi născuţi în 2000, Feldioreanu Andrei (CS Săcele
) a ocupat locul III, iar Dudaş
Laszlo (CS Săcele) a ocupat
locul VIII. La categoria băieţi
născuţi în 1999, Mitrofan Sorin
(CSS Braşovia) a ocupat locul
I, iar la categoria băieţi născuţi
în 1998, Blega Ştefănel (CSS
Braşovia) – locul I.
Aceste rezultate se datorează
unei echipe de antrenori-profesori care au reuşit să îmbine
pregătirea copiilor cu deplasările foarte dese în Europa la diferite
competiţii, cu împărţirea responsabilităţilor pentru fiecare categorie de vârstă. La numai doi ani de colaborare, echipa formată
de domnii profesori Florin Spulber şi Magdo Csaba (lot A),
Grosz Wilhelm, Gerea Gheorghe şi Băilă Gheorghe (lot B), Balint
Lorincz, Teşileaanu Constantin, Teşileanu Iuliana (lot C + fete) a
reuşit să se afirme la nivel european ocupând primul loc la categoria copii şi juniori.
Aş mai aminti competiţiile din Germania şi Polonia, Cupa
Lotos, Campionatele Naţionale ale Ungariei, din localitatea Koszeg, unde au concurat cu succes următorii sportivi: Haralambie
Dana, Torok Denisa, Tatu Valentin, Torok Eduard, Băilă Ovidiu,
Blega Ştefănel, Grigore Adrian, Pâtea Iulian, toţi făcând parte din
loturile naţionale de sărituri cu schiurile.
La conferinţa de presă din 18 noiembrie 2009, austriacul
Christian Moser, managerul programului “OMV Move & Jump”,
aprecia că în următorii ani România va avea un Icar între primii
zece din lume. De asemenea, Christian Moser declara că, deşi pe
plan naţional nu se acordă mare importanţă acestor rezultate extraordinare, datorită lor lumea de specialitate din Europa vorbeşte
cu mult respect despre România

		
				

26

Prof. Iuliana Teşileanu

• Plaiuri Sacelene
TABEL NOMINAL

cu membrii cotizanţi ai Asociaţiei Cultural-Sportive “IZVORUL” trim.IV 2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Bobeş Gheorghe
Colţ Radu
Sortan Ana Maria
Taraş Octavian
Andronic Mariana
Benga Danut
Bobeş Ioan
Bobeş Ovidiu
Cerbu Dorel
Coliban Nicolae
Cornea Ioan
Filipescu Dan
Roşculeţ Claudiu
Zavarache Constantin
Ivan Gheorghe
Median Susana
Median Valeriu
Pană Aurel (Belgia)
Ştefănescu Constantin
Cârsteanu Şerban
Guiu Ştefan
Jinga Victor
Şerbu Iulian
Tudose Aurel
Voineag Ioan
Cojognean Olimpia
Dogaru Aurel
Iordache Dumitru
Lungu C-tin
Manea Vasile (SUA)
Munteanu Vasile
Negotei Ion
Taraş Emil
Teaca Mihai
Teşileanu Costin
Avasilichioaie Ion
Beşchea Dan
Beşchea Ioan
Bîja Ion
Brăinaş Mihai
Budulan Constantin
Bulea Horia
Caloinescu Ion
Califaru Gavril
Cazacu Dimitrie
Costea Melania
Eftimie Ioan
Ene Anca (Tudoran)
Ene Gheorghe
Leu Aurel
Manciulea Gelu
Munteanu Cornel
Munteanu Gheorghe
Munteanu Virgil
Pop Georgeta
Pop Olga
Popa Virgil
Purcăroiu Ioan
Robu Adrian
Şerban Eugen
Tarat Răzvan
Tocitu Viorel
Voinea Maria
Vrabie Ioan
Bârsan Horia
Beleuţă Eugen
Faust Romulus
Matepiuc Daniela
Năpăruş Camelia
Voinea Dumitru

30
30
30
30
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Butu Mihai
Dîrjan Liviu
Zangor Lucian
Lupu Ştefan
Alexandrescu Emil
Anton Alexandrina
Bălan Cătălin
Balint Iuliu
Banciu Gheorghe
Barbu Mircea
Barbu Nicolae
Beciu Ioan
Bilan Florin
Boberschi Dan
Boca Gabriel
Bogeanu Alexandru
Bratosin Canu Raluca
Bratosin Maria
Bratosin Sanda
Bucelea Victor
Caian Pandrea Relu
Cenuşe Ioan
Chiţac Georgeta
Ciulu Mircea
Comşa Eugen
Constantin Ligia
Crăciunescu Virgil
Diaconescu Adrian
Dincă Constantin
Dobrin Ioan
Drăghici Valentin
Dinu Popa
Filipescu Gheorghe
Filipescu Octavian
Flangea Roxana
Florea Cristina Ioana
Florescu Gheorghe
Fodor Levente
Frăţilă Ovidiu
Gîrceag Viorel
Ghiuţă Deliana
Gologan Ion
Homorozean Gheorghe
Imre Gabor
Ivan Adrian
Ivan Daniel
Jinga Romulus
Jipa Virgil
Lăcătuş Mariana
Lukaci Mihai
Median Traian
Mihaiu Aura
Mircioiu Sebatian
Mitrea Anna
Mitrea Gheorghe
Modest Zamfir
Moldovan Ghia Roxana
Moraru Adrian
Moraru Florin
Munteanu Dan
Munteanu Nicolae
Munteanu Ştefan (Sibiu)
Muscalu Vasile
Nechifor Septimiu
Nedelcu Claudia
Niculescu Gheorghe
Ognean Dorel
Oşlobanu Dan
Ovesea Octavian
Perciog Gelu

7
7
7
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
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Peter Sara
Petrea Ştefan
Petruţiu Emil
Popescu Ilie
Popescu Mihai
Rîşnoveanu Marius
Rîşnoveanu M. (Londra)
Rîşnoveanu Paul
Rîşnoveanu Ştefan
Roşculeţ Abigail
Roşculeţ Mirela
Sălăgean Lucian
Sârbu Corneliu
Spiru Gheorghe
Stanciu Vasile
Stoian Emilia
Stroe Constantin
Stroe Emil
Stroe Liviu
Şerbănuţ Ioan
Şerbu Adrian
Şerbu Andrei
Ştefănescu Dan
Tagarici Laurenţiu
Taraş Ion
Taraş Mircea
Teşileanu B.Barbu
Tuian Radu
Ursu Maria
Ursu Nicolae
Ursuţ Gabriel
Vlad Adriana
Voicescu Nicoleta
Zaharescu Marius
Zamfir Bogdan
Zamfir Dan
Zamfir Radu
Zbarcea Maria
Arion Mircea
Cosma Ion
Ghişoiu Dorin
Mikloş Levente
Nechifor Constantin
Primăvăruş Elena
Cioroianu Aurelia
Clinciu Sorin
Dîrjan Ştefan
Gologan Dan
Munteanu Livia
Neacşu Lucian
Păiş Ioan
Spîrchez Viorel
Alexandru Ion
Bălan Eugen
Bălan Nicolae
Banciu Neculae
Barna Ioan
Bârsan Nicoleta
Bârsan Teodor
Bobeş Haricleea
Bucurenciu Alexandru
Bucurenciu Ana
Cazan Cornel
Cosma Maria Teodosia
Coşerea Vasile
Drăgan Petre
Dragomir Dănuţ
Filip Ştefan
Georgescu Ioan
Ghia Petre

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278

Grozea Ioan
Ionescu Ghe. Petre
Ionescu Gheorghe N
Ionescu P.Gheorghe
Ioni Ştefan
Jerău Gheorghe
Jinga Gheorghe
Leşescu Mihai
Lupu Florin
Mazăre Traian
Median Dan
Mocanu Tarciziu
Moroianu Cantor E.
Munteanu Gigi
Munteanu Mircea
Munteanu Mircea
Necula Stelian
Oncioiu Maria
Oprin Gabriel
Orez Ioan
Panaete Ioan
Parea Alexandru
Pasăre Adrian
Paşcu Liviu
Poacă Gheorghe
Poenaru Laurenţiu
Prosan Nicolae
Proşcă Gheorghe
Roşculeţ Valeriu
Şerban Valentin
Simion Adriana
Şorban Ştefan
Şerbănuţ Flaviu
Teşileanu Emil
Tiucă Adriana
Ulea Angela
Vamoş Aurelia
Zangor Nicolae
Zangor Traian
Andrieş Monica Fl.
Bandi Şeitan Maria
Bobeş Constantin
Bogdan Mariana
Bulat Elena
Carpin Victor
Ciupală Mariana
Codreanu Elena
Comeş Tiberiu
Costea Maria
Gîdea Aurel
Lipan Florin
Mircioiu Lucian
Moldovan Ortensia
Nicolescu Maria
Pelin Matei Alina
Szasz-Sebeş Paul
Şerban Corneliu
Şerbănescu Adrian
Taflan Elena
Ardeleanu Adina
Bălan Corneliu Al
Ciobanu Gabriela
Comşa Fulga Stelian
Ionescu Aurora
Lencuţa Cristina
Lupu Florica
Perciog Constantin
Clinciu Eugenia

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1

• Plaiuri Sacelene

Conducerea Asociaţiei Cultural-Sportive “IZVORUL”
şi colectivul de redacţie “Plaiuri Săcelene” urează
săcelenilor un An Nou 2010 plin
de realizări şi bucurii !

SPRE ŞTIINŢĂ
Materialele primite la redacţie nu se înapoiază.
Au prioritate articolele privitoare la Săcele, Târlungeni, Zizin şi Purcăreni.
Materialele ce se doresc a fi prezentate în coloanele revistei pot fi trimise la adresa de e-mail: plaiurisacelene@yahoo.com
sau la sediul asociaţiei din cadrul Centrului de Documentare şi Informare al Gr.Şc.„Victor Jinga”.
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