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• Plaiuri Sacelene
NOI DOVEZI PRIVIND ORIGINEA SUD-DUNĂREANĂ
A MOCANILOR SĂCELENI

escoperirea unor noi dovezi mă obligă să revin asupra
originii mocanilor. Am tratat pe larg această chestiune
în revista „Plaiuri Săcelene” nr. 80, trimestrul II, anul

tru; suntem compatrioţi].2
Din cele două texte mai sus menţionate
deducem că în secolul XIX românii, fie ei din
Transilvania sau din Principate, erau convinşi de
faptul că mocanii din zona Braşovului se asemănau perfect cu
aromânii din Grecia, iar Nicolae Densuşeanu chiar demostrează
că mocanii din Săcele sunt aromâni veniţi din sudul Dunării.
În lucrarea mea, „Istoria bisericilor ortodoxe române din
Săcele Braşov”, apărută la Săcele în anul 2000, am susţinut și
eu originea sud-dunăreană a mocanilor pe baza celor consemnate de cronicarii braşoveni popa Vasilie şi Radu Tempea şi pe
baza cercetărilor lingvistice existente. Cu o altă ocazie, în articolul „De ce nu sunt menţionaţi mocanii săceleni în socotelile
castelanilor Branului din arhiva Braşovului
în sec. XVI” publicat în „Plaiuri Săcelene”
în trimestrul 1 din 2002, am prezentat un
document săsesc în replică la jaba românilor
şcheieni din 1737, descoperit de Aurel A.
Mureşianu în 1927, care confirmă cele
susţinute de cronicarii braşoveni. Istoricul
Bogdan-Florin Popovici respinge această
teză prin faptul că afirmaţiile gen Radu
Tempea nu sunt demne de încredere şi drept
dovadă nu apar în „lucrarea lui Ş. Papacostea despre Românii în secolul al XIIIlea ... ”.3 Am discutat această chestiune cu
domnul academician Şerban Papacostea.
Iată răspunsul dumnealui: „Este o naivitate să se creadă că cineva ar putea să le
ştie pe toate.” Un alt argument al istoricului
braşovean este că „legăturile făcute de filologul G. Ivănescu, între presupusa imigraţie
sud-dunăreană de la 1299/1399 care a afectat graiul săcelean, se constată că nu se
pot susţine: între populaţia românească din
sec. XII-XIV şi cea din sec. XX locuitoare
a Săcelelor nu există continuitate”.4 Acest articol publicat în revista „Cumidava” în anul 2002 este aproape identic cu manuscrisul din 2001 cu unele completări referitoare la structura etnodemografică a satelor săcelene. Argumentele sunt aceleaşi. N-are
nici un rost să reiau ceea ce am scris în articolul din 2002 în
revista „Plaiuri Săcelene”, articol pe care i l-am înmânat personal domnului Bogdan-Florin Popovici. Nu a ţinut cont de
nici o obiecţie a subsemnatului. Am să menţionez doar câteva
aspecte. Deşi pomeneşte de posibilitatea neînscrierii tuturor contribuabililor în listele de impozite, nu analizează faptul că păstorii
nu plăteau cens. Mocanii neavând loturi de pământ nu plăteau
rentă feudală. Un document din anii 1650 ne demonstrează că în
Turcheş românii ortodocşi cer Magistratului din Braşov învoirea
de a face reparaţii la biserica lor de lemn. Asta însemnă că biserica avea o vechime de cel puţin 100-150 de ani. Reparaţiile se
fac la o biserică veche şi nu la una nouă. Istoricul Bogdan-Florin
Popovici face mare caz de lipsa documentelor în ceea ce priveşte
venirea vlahilor sud-dunăreni în ţinutul Braşovului în secolele
XIII-XIV, dar nu prezintă nici un document explicit despre stabilirea mocanilor în satele săcelene în secolul al XVII-lea aşa cum
susţine în articolul citat.4 Ori după cum ştim istoria se scrie pe
bază de documente. Dacă în secolele XIII-XIV lipsa documentelor este oarecum explicabilă, începând cu secolul XVII nu se mai
poate invoca argumentul că nu s-au păstrat documentele. Totuşi
nu ni se prezintă nici un document despre stabilirea mocanilor în

Nu mult timp după publicarea articolului, prietenul nostru, domnul arhitect Dan Median, un neobosit cercetător al obiceiurilor şi tradiţiilor mocăneşti, mi-a trimis articolul „Mocanu
(Unu scurtu studiu ethnogaphicu)” apărut în revista „Transilvania” din anul 1876.1 Mocanii din Şaptesate (districtul Braşovului)
sunt prezentaţi ca fiind economi de vite şi comercianţi care au
întreţinut legături seculare cu vechiul Regat. După toate descrierile demne de încredere, autorul (probabil George Bariţiu)
consideră că mocanii săceleni sunt cunoscuţi în anul 1876 ca
având multe asemănări cu aromânii din
Macedonia, Tesalia şi Epir. Este de remarcat
faptul că ne aflăm cu un an înainte de publicarea articolului lui Nicolae Densuşeanu, în
„Columna lui Traian” nr. 6 din iunie 1877,
în care a dovedit pe baza unor elemente
antropologice şi lingvistice că mocanii din
Săcele se trag din macedoromâni.
Ion Ghica, viitorul prim-ministru
al României şi viitorul preşedinte al Academiei Române, a studiat geologia la Şcoala
de Mine din Paris. Acolo l-a cunoscut pe
Vasile Alecsandri. „Scrisori către Vasile
Alecsandri”, capodopera sa ca scriitor, a
fost publicată iniţial în paginile revistei
„Convorbiri literare” între anii 1880-1887.
Cartea a fost republicată la editura Humanitas în anul 2014 şi reprezintă prima ediţie
necenzurată din perioada postbelică. În anul
1835 Ion Ghica este prezentat generalului
Coletti, ambasadorul regelui grecilor Othon
la Paris, de către mentorul lui, doctorul Mihailidi, în salonul doamnei de Champy. Ioannis Kolettis s-a născut în satul aromân Syrrako din Epir şi a
fost erou al revoluţiei greceşti şi prim-ministru al Regatului Elen
(1834-1835, 1844-1847). Între cei doi are loc următorul dialog:
„Generalul Coletti, după ce m-a întrebat despre familia
Ghiculeștilor, mi-a zis:
— Și dumneavoastră sunteți tot greci.
Dar când, în marea displăcere a mentorului meu, am
început a protesta în contra numelui de grec, esplicându-i cu
căldură originea românilor, Coletti mă asculta din ce în ce cu
mai multă atențiune și, spre marea mirare a doctorului Mihailidi,
îmi zice:
— Și eu sboresc arămănește [şi eu vorbesc aromâneşte
N.S.] , dar sunt grecos…
Deși n-am înțeles bine deodată cuvintele sboresc și arămănește,
dar fraza fiind românească, am luat îndrăzneala și i-am zis în
limba mea:
— Escelență, poți fi grec prin sentimente și prin religie,
dar după vorbă și după chip ești român.
Coletti avea figura cea mai românească ce se poate vedea; ai fi zis un mocan de la Brașov.
Se uita cu drag la mine cînd vorbeam românește și cu un
suspin în glas mi-a zis:
— Parintili a mei sboresc mași arămănește și mi pare
ghine că tini la miletea a noastră; him simpatrioti.” [Părinţii mei
vorbesc numai aromâneşte şi-mi pare bine că eşti de neamul nos-
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Baciu, Turcheş, Cernatu şi Satulung în secolul al XVII-lea, ceea
ce nu este acceptabil din punct de vedere ştiinţific. De unde au
venit aceşti români care au păstrat în limbajul lor urme din dialectul meglenoromân şi chiar aromân? Este prezentat doar cazul
vornicului Barbu „împrună cu valahii săi” care la 1547 a fugit din
Ţara Românească în cele 7 sate, dar după un anumit timp acesta
a părăsit zona. Am prezentat şi eu cazul vornicului Barbu şi cazul
fruntaşului săcelean Ilie Ţârca (Czirka) care s-a stabilit în Săcele
în prima jumătate a secolului al XVIII-lea pe baza unui document
descoperit de Aurel A. Mureşianu. Nu mai există alte documente
în acest sens. Deci românii nu au fost alungaţi din satele săcelene
după cum interpretează istoricul braşovean documentul din 6
mai 1456, ci au fost alungaţi de la conducerea satelor şi de pe
pământurile şi proprietăţile lor, iar ei s-au stabilit în zonele marginale ale satelor, pe pajişti. Unii e posibil să fi plecat din satele
săcelene, dar ceilalţi au rămas. Ca atare, aşa cum am arătat în
primul meu articol despre originea sud-dunăreană a mocanilor,
românii apar în documente şi în perioada secolului al XVI-lea.
Astfel, în 1540 colectorul de dijme raportează că valahii l-au
ameninţat cu bătaia şi totuşi el a încasat şi de la ei 1 fl. şi 27 asp.,
reprezentând dijma mierii şi a stupilor, iar în anul 1551 românii
au plătit impozit pentru a îngrăşa porcii la ghindă. Este evident că
există o continuitate între populatia românească din secolele XIIIXV şi cea din secolele XVII-XX. Dacă mocanii s-ar fi stabilit în
satele săcelene în secolul al XVII ar fi trebuit să avem cel puţin
un document explicit şi cert în acest sens. Nu se poate admite că
în acest secol românii ar fi venit pe ascuns, poate noaptea, şi nu
i-a văzut nimeni când au sosit! Şi aşa, dintr-odată, în anul 1673
au apărut 35 de români (39%) în Baciu, 27 (18%) în Turcheş, 16
(19%) în Cernatu şi 45 (24 %) în Satulung.4
În anul 2003 apare lucrarea academicianului Ioan-Aurel
Pop „Contribuţii la istoria culturii româneşti (cronicele braşovene
din secolele XVII-XVIII)”. Pornind la fel ca şi mine în articolul
din 2002 de la faptul că „în rândul celor trei ere faţă de care se
raportează cronologia din cronici, una este de la venirea bolgarilor (celelalte două fiind de la Facerea lumii şi de la naşterea
lui Hristos)” domnul academician constată că „cei mai mulţi
autori (Sterie Stinghe, Ioan Bogdan, Constantin Lacea, Aurel A.
Mureşianu, Nicolae Sulică, Petre P. Panaitescu ş.a.) au admis, în
faţa evidenţelor, un aport demografic sud-dunărean la Braşov.
În privinţa datei s-a acceptat în general anul 1392 ... (Candid
Muşlea nu admite anul 1392) ...” Concluzia este fără echivoc:
„socotim ca o certitudine faptul că ... în jurul anului 1392 (spre
sfârşitul secolului al XIV-lea), peste masa veche românească din
ţinutul Braşovului a venit o populaţie puţin numeroasă de la sudul
Dunării, de origine etnică eterogenă (vlahi, bulgari, greci), dar
ortodoxă şi, probabil, preponderent românească. După locul de
origine, anume ţaratele bulgare, nou-veniţii au căpătat numele
generic de bolgari.” La fel s-a întâmplat şi cu românii din Transilvania care în Ţara Românească şi Moldova au fost numiţi ungureni pentru că proveneau din „Ţara Ungurească”.5 Nu este lipsit
de importanţă faptul că Ioan-Aurel Pop este absolvent al Colegiului Naţional „Andrei Şaguna” din Braşov, este academician,
profesor universitar, cercetător ştiinţific, director al Centrului
de Studii Transilvane şi rector al Universităţii Babeş-Bolyai din
Cluj-Napoca. Cronicile româneşti ale Braşovului l-au preocupat
din perioada studenţiei şi a tratat acest subiect prima dată în lucrarea de licenţă. Ulterior a publicat articolele „Semnificaţii ale
reflectării unor realităţi extracarpatice din secolele XIV-XVI în
istoriografia românească a Braşovului” în 1978 şi „Reflectarea
realităţilor general-româneşti în cronicile din Şcheii Braşovului”
în 1983, iar în anul 2003 revine cu lucrarea pe care am citat-o5 şi
care reprezintă un studiu exhaustiv.
Observăm că venirea aşa zişilor bolgari (în realitate

vlahi sud-dunăreni) în secolul al XIV-lea a fost consemnată de
cronicarii braşoveni şi este considerată de către cel mai autorizat cercetător al fenomenului o certitudine. În schimb ei nu spun
nimic despre o aşa zisă stabilire a mocanilor în satele săcelene în
secolul al XVII-lea, adică în momentul în care ei îşi scriau cronicile. Şi asta în condiţiile în care tatăl lui Radu Tempea a fost preot
la biserica din Turcheş un an în perioada 1697-1698 şi în mod
sigur era la curent cu realităţile de aici. Concluzia este evidentă,
mocanii nu s-au stabilit pe meleagurile săcelene în secolul al
XVII-lea, ci mult mai devreme la sfârşitul secolului al XIII-lea.
Candid Muşlea susţine pe baza unor documente din anii 1717,
1759 şi 1842 că primii bolgari au sosit în ţinutul Braşovului în
anul 1292 fiind urmaţi ulterior de alte grupuri mai mici sau mai
mari. Analizând afirmaţiile majorităţii cercetătorilor care s-au
ocupat de această problemă crede că „ei n-au venit pe aceste plaiuri în anul 1392, ci mult mai înainte”.6
După propriile mele cercetări toponimice, mocanii care
au venit din sudul Dunării au făcut parte din primele grupuri şi
s-au stabilit în satele săcelene în jurul anului 1292.7 Lingvistul
braşovean Árvay József a descoperit în Săcele, pe hărţile funciare din anul 1872, toponimul Bulgeria-utcza, în traducere
românescă strada Bolgaria.8 Acest toponim este atestat documentar şi în Braşov în anii 1723 Bolgaria, 1724 Şchei lângă cetatea
Braşovului unde-i zic Bolgariia şi 1826 Bolgar (Stinghe).9 Deoarece în Săcele au venit păstori, pe cand în Şcheii Braşovului au
venit în primul rând comercianţi şi în mai mică măsură pietrari,
zidari şi salahori la construirea bisericii care mai târziu se va
numi Biserica Neagră, dar nu ciobani, toponimul strada Bolgaria
(Bulgeria-utcza) din Săcele demostrează continuitatea românilor
din secolele XIII-XV cu cei din secolele XVIII-XX. Se ştie că
adevăraţii mocani sunt cei din Şaptesate de lângă Braşov. Cei din
Mărginimea Sibiului se numesc „ţuţuieni” şi „mărgineni”, iar cei
din zona Rucăr - Bran sunt cunoscuţi ca „moroieni” şi „colibaşi”.
Conform Dicţionarul explicativ la limbii române termenul
mocan este un derivat de la cuvântul de bază moacă + sufixul -an.
Conform aceluiaşi dicţionar moacă are următoarele sensuri: 1.
(popular) Bâtă lungă şi groasă cu măciulie la un capăt; măciucă.
2. (argotic) Cap, figură. 3. (familiar) Persoană (mai ales femeie)
bleagă, înceată, leneşă. 4. (ihtiologie ; regional) Zglăvoacă.
[Variantă : moc]. Etimologia este considerată necunoscută.
Revenim la articolul din revista Transilvania din anul
1876 unde etimologia cuvântului mocan este pusă în legătură
cu următoarele etimoane greceşti: Mωχαω (a se strâmba, a-şi
bate joc de cineva), Mωχια, Mωχημα (batjocură, bătaie de joc)
şi Mωχος = batjocoritor.1 Deci cuvântul mocan este de origine
grecească. De aici deducem că mocanii au venit din Grecia. Cum
în secolul al XVII-lea nu există nici un document despre venirea unor vlahi sud-dunăreni în Săcele, concluzia care se impune
este una singură: mocanii s-au stabilit pe meleagurile noastre la
sfârşitul secolului al XIII-lea şi există o continuitate între aceştia
şi cei din secolele XIX şi XX.
Negarea aportului demografic sud-dunărean este după
opinia academicianul Ioan-Aurel Pop un răspuns la o altă exagerare venită de la istoricii bulgari care pun întreaga operă a
diaconului Coresi la Braşov exclusiv pe seama intelectualilor şi
maeştrilor bulgari.5
Pe de altă parte, această negare a aportului sud-dunărean
vine după exagerarea istoricilor maghiari care în spiritul teoriei lui Roesler susţin că poporul român s-a format în Peninsula
Balcanică şi s-a stabilit prin imigrare pe actualul teritoriu, pe
când în realitate poporul român s-a format şi la nordul şi la sudul
Dunării, adică şi în Dacia Traiană şi în Peninsula Balcanică, iar
meglenoromânii şi aromânii au venit prin admigrare şi s-au stabilit în zona Braşovului printre românii autohtoni. Adevărul este
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că în ziua de azi prezenţa românilor autohtoni înainte de venirea ungurilor este demonstrată prin documente. Faţă de cele pe
care le-am prezentat cu alte ocazii, iată încă un exemplu. Într-un
document emis de cancelaria regelui maghiar Ludovic I, datat 10
iunie 1366 şi întărit cu peceţi atârnate, referitor la satul Petriş din
districtul Bistriţei, se vorbeşte despre drepturile românilor asupra teritoriului lor pe care „îl au de peste 1000 de ani şi pe care
l-au apărat de multe ori cu sângele, atât ei, cât şi strămoşii lor”.
Scăzând o mie de ani din 1366 obţinem anul 366, când românii nu
existau încă, ci doar înaintaşii lor latinofoni. Despre acest document şi multe altele asemănătoare puteţi citi în capitolul „Stăpâni
de o mie de ani: imaginea vechimii românilor după documente
oficiale” din cartea lui Ioan-Aurel Pop „Din mâinile valahilor
schismatici ... Românii şi puterea în Regatul Ungariei medievale
(secolele XIII-XIV)” apărută la editura Litera Bucureşti în anul
2011.
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Ştefan Casapu

AMINTIRI DIN SĂCELE

MOCANII DIN SATULUNG ȘI FRUNTAȘII LOR ROȘCULEȚI

B

iserica înconjurată de cruci vechi mă intriga. Părea căși schimbă înfățișarea odată cu vremea. Sub cerul înnorat, gata de ploaie, era o relicvă albă, un alb tulbure,
șters, dintr-un timp imemorial, - o corabie încremenită între cruci,
moartă, înghețată, în mijlocul cimitirului.
Asta era partea neatrăgătoare; dar pe de altă parte, în
zilele cu soare, clădirea emana o lumină blândă, aurie, ademenitoare ca o chemare tainică. Odată, povestindu-i Bunicii fantasmele mele meteorologice, ea îmi lămuri nedumerirea:
- Atunci când vremea este în sărbătoare, ca astăzi de
exemplu, biserica ne îmbie, pentru că sunt strămoșii care ne
zâmbesc din casele lor de dincolo.
- Bine, așa o fi, dar când se încruntă odată cu vremea ?
spusei eu tot nedumerit.
- Ooo ! atunci ei sunt doar puțin plecați de acasă!
găsi Bunica o replică pe dată. Și râserăm amândoi încântați de
explicația ei năstușnică.
Este drept că nici în Ploiești, orașul meu de baștină,
la biserică nu prea mergeam. Se întâmpla de obicei în preajma
sărbătorilor. De aceea, în acea vară a primului an petrecut în Satulung, la Bunica, într-o dimineață senină de vară, cu cer de cleștar,
un sfârșit de iulie parcă, Bunica mă surprinse cu o propunere
neașteptată: voia să o însoțesc la biserică !
Știam că este credincioasă, dar tot așa știam că nu era
bisericoasă. Mai mult curios decât mirat, am acceptat – cam din
colțul gurii - să-i fac pe plac.
Pe drum, din strada Mocanilor nr. 16, până la Biserica
Adormirea Maicii Domnului, era doar o scurtă plimbare, dar pașii
înceți, fără grabă, cu care mergea Bunica, lungeau binișor calea.
La început tăcută, gânditoare, pășind cumpătat, bătrânește,
credeam că singurul ei țel fusese să se bucure de o plimbare plăcută
într-o zi însorită. De fapt, pe mine mersul ăsta care-mi tăia elanul,
împiedicându-mă, din respect pentru bunica, să o zbughesc în fugă
înainte, mă deranja. Ba chiar mă încerca un pui de plictiseală și ca
să-mi mai treacă începusem să-mi număr pașii în minte, să nu-i
tulbur liniștea bătrânei. Dar, după vreo douăzeci de pași abia făcuți,
i-am auzit vocea, la început abia un zumzet melodios, încet, parcă
mai mult pentru sine. Apoi își potrivi puțin glasul și continuă cuvântând deslușit, așa cum o făcea adesea, seară de seară, la capătâiul
patului meu, depănând legănat vreo poveste.
- Biserica asta din Satulung, murmură ea, este ca o altă
casă a noastră, dar o casă mai mare. Pragul ei l-au trecut generații
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după generații oamenii satului, și cu ei toți moșii
și strămoșii noștri... Din fragedă pruncie veneam
ținându-mă de mâna Moșicului. Eram orfană de
tată, așa că în ochii săi și ai lumii eram „băiata”
lui...
Confesiunea semăna mult cu tonul blând al poveștilor
cu care seara, uneori, reușea să mă adoarmă. Cuvintele îmi
stârniră curiozitatea, așa că scurta pauză care urmă mi se păru
destul de lungă. În sfârșit, Bunica duse încet mâna dreaptă spre
frunte, îndepărtând o șuviță de păr rebelă, dar cu totul imaginară.
Emoția trecu ca o umbră aproape imperceptibilă peste lumina intens albastră a privirii ei. Revenindu-și din scurta reverie, zâmbi
și, dând sens gestului spontan, netezi din nou, ușor, cu palma
deschisă, ca o mângâiere peste tâmpla argintie. Privindu-o în
acele frânturi de secundă, mi se păru că Bunica și-ar fi așezat cu
mâna niște gânduri răvășite, chibzuind să le netezească astfel clocotul. În zbaterea de-o clipă a gestului ca o adiere din veac, fusese
poate mâna bunicului...
Monologul nostalgic părea însă încheiat, când, pe
neașteptate, glasul i se înălță iar, parcă întinerit. Fosta „institutoare” dar și fosta directoare a Școlii nr.2 de fete din Ploiești,
pasionată de istorie, iată, retrăia acum pe stradă, o lecție ca
atădată, în clasă
Oh ! mi-am zis, povestea asta nouă pare să fie lungă, dar,
hotărăsc că, odată ce am acceptat să merg cu ea, o voi asculta.
- Știi, pe locurile astea avem ceva vechime, începu ea
molcom depănatul lecției-poveste. Unii ne fac venetici, veniți aici
din Pind - oieri macedoromâni, imigranți din sudul Dunării. Dar
aceștia au poate interesele lor să încurce lucrurile. Da, au venit și
oieri din Pind pe la noi, dar asta s-a petrecut mai târziu, abia prin
1392 – în timp ce chiar cronicile ungurești spun altceva, și încă pe
latinește, anume, că toate cele șapte sate care formează Săcelele
de azi, existau din veacul al unsprezecelea, erau cele “septem villae valacheles” scandează ea convingătoare, deci iată, sunt vreo
trei sute de ani buni înaintea venirii macedoromânilor..
- De la Traian și Decebal ? am intrebat curios, dar
răspunsul ei evaziv mă cam dezamăgi.
- Cine știe ?...de atunci, din vremile acelea prea
depărtate, cronica notarului anonim al regelui Bela al Ungariei
vorbea, referindu-se la evenimente din veacul al X-lea, de “Blachii, ac pastores romanorum”, dar mai mult nu stă scris chiar despre fiecare colț de țară, dar de acum vreo mie de ani, da, sunt
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scrieri despre noi. A! nu zic că printre mocanii de aici n-or fi
fost bine-veniți și dintre cei de viță macedoromnă, oieri și ei,
rămași din vremea când înflorea transhumanța din Balcani. Mocanii ajungeau - de regulă - la sud de Dunăre, și în Cadrilater
sau în împrejurimile Varnei, iar uneori în Rodopi și în Rumelia
Orientală, s-au intâlnit adesea în peregrinările lor cu aromâni,
mai ales ramura grămușteană a acestora. Se pare că uneori au
coabitat, iar grupuri de aromâni s-au întors de la iernat alături de
mocani, stabilindu-se printre ei.
O fi fost cum o fi fost, dar să știi că noi, adică mocanii
din Satulung și din celelalte șase sate suntem pe drept adevărații
mocani.
- Dar biserica asta o fi de atunci ? Ce scriu cronicile
ungurești ? vrui eu să aflu.
- A, nu ! Biserica asta a fost ridicată abia de pe la începutul veacului trecut. Zidirea ei a început în 1812 și a fost terminată
prin 1819,dar de când s-a așezat prima piatră a bisericii ăsteia, cu
hramul Sfintei Adormiri, Roșculeții au fost ctitori, fiind fruntași
bogați și cu dare de mână. Uite, Voicu Roșculeț, stră-străbunicul
meu, născut la 1793, a fost primar și ani la rând a avut grijă de
bunul mers al treburilor satului, dar nu numai de cele lumești, ci
și de cele creștinești.
Fruntaș și primar respectat, Voicu Roșculeț a avut și o
viață de familie plină. Dintr-o primă căsătorie a adus pe lume opt
copii, fete și băieți, iar după moartea primei soții, s-a recăsătorit,
sporind familia cu încă șapte copii - aceștia au fost toți numai
băieți. Moșicu - Ion Voicu Roșculeț, - bunicul, a fost primul
născut din această a doua
căsătorie.
		
De
la
capătul
străzii, după colțul cu strada
Unirii, intrăm pe aleea care
duce la biserică. Bunica se
oprește un moment, privind
spre crucea turlei și își face
cruce bătrânește, cu gesturi
largi, îndemnându-mă și pe
mine cu o împingere ușoară a
umărului, să ridic brațul. Cum
mi se întâpla rar, îmi fac semnul sfânt nesigur, cu gesturi
repezi, zvâcnite. Mulțumită,
Bunica își reia firul amintirilor:
		
- Cei șapte frați se
Voicu Roșculeț, pictat de Mișu Pop, –
iubeau și se ajutau între ei
portret detaliu, – cca 1850
mult. Erau atât de legați, de
uniți, încât li se potrivea pe
deplin deviza mușchetarilor: „toți pentru unu - unu pentru toți”.
Prin tăria acestei legături ei au putut învinge împreună când soarta
le stătea împotrivă și au fost zile grele pentru ei, dar uniți au tre-

cut cu bine încercările
vieții. De exemplu,
așa s-a întâmplat când
unul dintre frați a fost
acuzat că ar fi comis o
crimă. Administarația
chezaro-crăiască
de
atunci l-a găsit vinovat
de uciderea unui ungur.
Deși probele lipseau
și în ciuda mărturiilor
care îl absolveau de
vină, procesul a durat,
sentința
neputânduse pronunța în mare
parte datorită efortului solidar al celorlalți
șase frați. În tot timpul în care fratele lor 08.XI.1883 – Verișoarele Bunicii – de la stânga
spre dreapta – Eufrosina Comșa, Maria
a fost hărțuit de acuMoroianu și Cornelia Roșculeț
zatori, ceilalți frați au
angajat avocați, au
adunat dovezi care îl dezvinovățeau pe acuzat și au stat alături
de cel oropsit pe nedrept. Până la urmă, totul s-a terminat cu
bine, făptașul, tot ungur, bolnav fiind pe patul de moarte, și-a
mărturisit crima.
Pe aleea care duce la intrarea în biserică trecem printre
cruci de toate felurile: unele simple, noi, din lemn negeluit, altele ascunse sub umbrela vreunui arbore, sfioase pe lângă scările
spre cer sfidătoare din metal și piatră, puternic înfipte în pământ.
Vremea a trecut peste unele cruci lăsând urme, ștergând nume,
așternându-le patine cenușii pe piatră sau crăpându-le adânc lemnul uscat.Și dacă monumentele noi, lucitoare în lumina soarelui,
nu au avut destulă vreme ca să devină triste, altele au avut timp
destul să veștejească în culori stinse, culorile pământului în care
pare că se întorc. Aproape de intrare străjuie încă în picioare,
câteva cruci, adevărate troițe la hotarul veșniciei. Sunt din piatră,
trunchiuri vechi, încă solide, vânjoase, deși roase de vânt și ploi.
Trei cruci stau în rând – două drepte, una mai înclinată, câțiva
pași mai departe se mai află câteva; Bunica se oprește îndelung. Mângâie cu vârful degetelor relieful – pe alocuri șters – al
inscripțiilor chrilice veșnicite în piatră.
- Aici, sub crucile astea, sunt străbunii și bunicii mei:
aici este Voicu, străbunicul, dincolo bunicul Moșicu, bunica Ecaterina, frații Moșicului, Leica Maria, mătușile, vezi tu puiule...
mă așteaptă.
Am simțit atunci un nod în gât și mi s-a umezit colțul ochilor. Neștiind ce să zic, am protestat, îngăimând moale și tâmp:
- Vai bunico, ce zici ? Lasă-i să aștepte !

Dr. Sorin Vintilă Nicolaescu - Olanda

«UN EPISOD DRAMATIC AL LUPTEI PENTRU LIMBA ROMÂNĂ,
LA CLUJ, ÎN VREMEA STUDENŢIEI LUI AVRAM IANCU»
Moto: „ ... Şcoală, şcoală în lege ne trebuie
nouă românilor, unde să meargă deopotrivă
fetele şi băieţii noştri ca să se lumineze ...”
Radu Popea

M

ă voi referi la o întâmplare relatată în cartea lui
George Moroianu „Chipuri din Săcele” care a

apărut în anul 1938 sub îngrijirea Fundaţiei Culturale Regale
„Principele Carol”, primind şi premiul Academiei Române.
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scrisă cu mâna, şi intitulată „Zorile” care „umbla cu pază
printre dânşii”. Revista cuprindea probleme literare şi sociale, punând la cale, în acelaşi timp, fel de fel de lucruri de
interes social, cultural şi naţional. Tinerii studenţi, români
işi dădeau din ce în ce mai mult seama de rostul lor la şcolile
înalte din Cluj şi de „ ... chemarea frumoasă pe care aveau
s-o îndeplinească mai târziu în sânul naţiunii române ...”.
Cu prilejul morţii unuia dintre tinerii studenţi români
din Cluj, ei au hotărât „s-o rupă cu trecutul” şi unul dintre ei
să vorbească, la groapa celui răposat, în limba românească.
Până atunci nu se mai văzuse aşa ceva, deoarece mai înainte
românii erau nevoiti să vorbească, pentru cei răposaţi ai lor,
numai ungureşte. Zis şi făcut. Tinerii noştri l-au însărcinat pe
preşedintele lor Neagoe (Nicolae) Popea să rostească vorbirea de moarte la groapa colegului lor răposat. Toţi românii
s-au dus în grup la cimitrir. Şi ,,când după binecuvântarea preotului român, Neagoe Popea a rostit cu glas puternic cele
dintâi cuvinte româneşti de rămas bun de la cel adormit în
Domnul, deodată „din sânul studenţilor maghiari, care şi ei
erau în oarecare număr de faţă la înmormântarea camaradului
lor român, s-a ridicat un strigăt puternic „împotriva celui care
a cutezat să vorbească româneşte”. Iar după „protestare” a
urmat şi „o bătaie în toată regula” între dânşii, căci ungurii
„s-au aruncat fără zăbavă” asupra vorbitorului voind să-l
lovească „cu pumnii şi cu bastoanele”. Dar, Radu Popea, cu
Aprianu Moroianu, cu Papiu Ilarian, care deşi mic de statură
era „vârtos” şi la asemenea încăierări „lovea cu străşnicie
cu pumnul”, aşa că-l ştiau toţi de frică şi se temeau de el,
împreună cu alţi câţiva colegi au făcut „zid de apărare” cu
piepturile lor în jurul vorbitorului, aşa încât pe acesta nu l-au
ajuns loviturile de beţe şi de pumni ale studenţilor unguri
„înfuriaţi peste măsură”. Ele au fost încasate numai de cei
ce l-au apărat pe curajosul şi demnul orator dar şi dreptul
şi onoarea limbii românilor exprimată prima oară în public la Cluj, capitala Ardealului. Lupta pentru apărarea şi
afirmarea graiului strămoşesc a fost şi rămâne o constantă a
dăinuirii noastre martirice în această lume supusă mereu convulsiilor nedorite..
Şi, tot ca o „nedorită” imprecaţie, îmi stăruie, cu
obstinaţie în minte, apucătura nelegiuită a unora, neprieteni
ai limbii plaiurilor mioritice. Să le fie „de bine” acelora care
au „strănutat parșiv’’ desfiinţând proba de foc a examenului oral de limba şi literatura română de la BAC! Ce-i de făcut
...?!
Limba română agonizează, dar ... n-a murit şi nu va
muri nicicând..
Poporul român dispune încă de oameni puternici,
asemenea Iancului şi tribunilor săi, ca să ocrotească dreptul şi demnitatea vorbitorilor ei de pretutindeni.

Menţionăm că anul 2015 a fost desemnat de noi, la
Săcele, drept „Anul Cultural GEORGE MOROIANU” –
145 de ani de la naşterea Profesorului, economistului de talie
europeană, diplomatului şi omului politic, unul din principalii
artizani ai Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, denumit, pe
drept cuvânt, „apostolul românismului în Occident”.
Lucrarea memorialistică respectivă este o caldă evocare a plaiurilor natale dar şi un izvor de proaspătă aducere
aminte a unor portrete vii, oameni care, prin activitatea lor
plină de dăruire şi patriotism, au rămas icoane dragi inimii şi
conştiinţei noastre civice, modele greu de atins astăzi. În capitolul „Părintele Radu” 1 George Moroianu, talentat portretist
„cu bătaie lungă”, arată că acesta „fusese unul din preoţii cu
carte din Ţara Bârsei” şi ca student în drept la Cluj, „hrănise”
cu însufleţirea tinereţii lui – împreună cu alţi tineri români de
ispravă din acel timp – flăcările revoluţiei române de la 1848
...”
Părintele Radu Popea (n.n. se pronunţă Popeea),
la numai 21 de ani fusese tribun al lui Avram Iancu în
armatele de pe Tărnave iar fratele său, Neagoe sau Nicolae Popea – viitorul esiscop al Caransebeşului – tribun al
Branului.
După ce au absolvit studiile secundare la Gimnaziul
romano-catolic din Braşov, unde au funcţionat ca profesori
Iacob şi Andrei Mureşanu, studiind apoi la Blaj şi Sibiu, fraţii
Neagoe (Nicolae) şi Radu Popea s-au înscris ca studenţi la
Facultatea juridică din Cluj, unde aveau colegi numeroşi alţi
tineri români ardeleni, bănăţeni şi ungureni.
La drept şi filosofie – arată Moroianu în cartea sa
de amintiri – erau vreo treizeci de tineri români din diferite ţinuturi ale Ardealului şi de prin părţile ungurene „ ...
Unii dintre ei cu conştiinţa naţională mult mai scăzută”
– după cum arată episcopul Popea în cartea sa „Memorialul
lui Şaguna” – abia ştiau ceva româneşte, căci cei mai mulţi
din aceştia aveau răul obicei, acasă la ei de unde veneau,
să vorbească între ei, şi în familiile lor, numai ungureşte”.
Pe când, tinerii care veneau din jurul Braşovului, din Ţara
Bârsei, vorbeau o limbă neoş românescă, de să-i fi tot ascultat cât de frumos vorbeau”. Dar asemenea limbă o puteai
auzi şi la românii de prin părţile Sibiului sau ale Blajului.
Convinşi că numai printr-un spirit de unire naţională şi printro muncă stăruitoare culturală şi românească, tineretul român
se va putea pregăti temeinic pentru ca mai târziu să poată
conduce cu folos treburile neamului nostru asuprit, universitarii noştri din Cluj au întemeiat, la1846, o Societate de
lectură în care să-şi cultive limba şi datinile strămoşeşti.
Preşedintele era Alexandru Bohăţel – fiindcă era cel mai
vârsnic dintre ei – iar preşedintele activ (n.n. executiv) Nicolae Popea – viitorul episcop al Caransebeşului şi membru
al Academiei Române. Secretar era Alexandru Papiu Ilarian. Despre ei – notează George Moroianu în cartea sa – se
spune că „erau sufletul acestei asociaţiuni tinereşti”. O dată
cu Societatea amintită, tinerii au scos şi o revistă periodică,
1

Prof. Liviu Dârjan
N.R.: Materialul de mai sus a fost prezentat de delegația
Despărțământului ASTRA din Săcele la cea de a 110-a Adunare Generală ASTRA, cre s-a ținut la Abrud-Câmpeni, 1011 oct. 2015

cf. George Moroianu, „Chipuri din Săcele”, ediţia a II-a, 1995, pag. 124-128

Ne-a părăsit trecând la cele veșnice domnul Mihai Butu, fiu al Săcelelor, descendent al unei respectate familii de mocani și de intelectuali, devotat membru al Asociației ”Izvorul”, care a participat la
majoritatea acțiunilor acesteia, fiind un susținător constant al promovării și transmiterii mai departe a
bogatei tradiții pe care ne-au lăsat-o marii noștri înaintași. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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OAMENI CARE AU FOST - DIMITRIE GUSTI (1880-1955)

P

„Nu este suficient numai a voi. Voința care execută
trebuie calificată; ea nu înseamnă nimic
fără gândire și cunoaștere”

ersonalitate enciclopedică a culturii
și științei românești, Dimitrie Gusti
s-a născut la Iași, în 1880. Academician, filosof, profesoru niversitar la Iași și
București, el este fondatorul Școlii Sociologice din București, ctitorul Institutului Social
Român între anii 1921-1948, redactor al revistelor Arhiva pentru știință și reformă socială
(1919-1943) și Sociologia românească (19361944).
În continuare, vom contura câteva dintre principalele
domenii de activitate ale acestei personalități de seamă a culturii
românești.
Primul dintre ele, important pentru situația țării la început
de secol XX, îl constituie ridicarea culturală a satelor prin instituția
de bază – căminul cultural – locul unde se adună oameni de bine, intelectuali și gospodari, fără niciun alt gând decât al binelui obștesc.
Căminul cultural are “greaua și frumoasa chemare să organizeze
viața satului în privința sănătății, a muncii, a preocupărilor intelectuale, arătând cu vorba, cu fapta, că ceea ce se numește cultură
înseamnă a învăța stăpânirea de sine.”
Dimitrie Gusti considera școala drept mijlocul de asigurare a perpetuării națiunii, ”adăpostul sigur de tinerețe al țării.Școala
este o instituție socială, izvorând din cerințele societății, cu rădăcini
adânci în mediul în care se află. Rolul esențial al învățământului
este să pregătească oameni nu numai pentru prezent, ci și pentru
viitor și, deci, nu poate fi decât social și național. Salvarea școlii nu
constă în a fabrica legi și programe, ci de a le da sens și rodnicie
prin aplicarea lor creatoare de către dascăli.” Întrucât analfabetismul era o plagă socială, Gusti a stabilit principalele direcții în combaterea acestuia și a dezorientării în pregătirea pentru viață a tinerei
generații prin renunțarea la învățământul teoretizat, întărirea școlii
primare rurale, legarea mai strânsă a învățământului profesional și
tehnic de cerințele vieții economice. La nivelul practicii școlare și
educaționale, sunt de menționat organizarea învățământului primar
complementar, de tip agricol, instituirea concursurilor interșcolare,
introducerea activității instructiv-educative extrașcolare.
Alt obiectiv dedicat cunoașterii realității rurale, l-a constituit cercetarea sociologică monografică prin constituirea, în 1918,
a Institutului Social Român, iar în 1938 a Institutului de Cercetări
Sociale al României. Anchetele efectuate pe teren au fost adunate în volumul Șaizeci de sate românești. Printre cele 60 de sate
românești cercetate de echipe studențești în vara anului 1938, se
află și satul Drăguș din zona Făgăraș, care a făcut obiectul unei
monografii distincte, ca rezultat al unor anchete sociologice începute în iulie-august 1929, continuate în 1932, cu revenire în iulie
1946 și martie 1977.
În 1929, D. Gusti va inaugura la Drăguș al doilea muzeu
sociologic al satului românesc, după serii de alte cinci cercetări
monografice întreprinse în sate din Muntenia, Oltenia, Bucovina
și Transilvania, desprinzând din practică concluzii importante, precum: ”satul este sanctuarul unde s-a refugiat și se păstrează manifestarea de viață a poporului român, el este sinteza neamului, încarnarea unei vieți românești într-un colț minuscul al umanității”;sau
”satul este păstrătorul legăturii națiunii cu veșnicia”, ceea ce
ne amintește de afirmația filosofului Lucian Blaga: ”eu cred că
veșnicia s-a născut la sat.”
O altă contribuție majoră adusă de Dimitrie Gusti la dezvoltarea cercetării sociologice românești este reprezentată de fon-

darea de instituții științifico-sociale prin Seminarul de Sociologie,
apoi Asociația pentru Știință și Reformă Socială și, în final, Institutul de Științe Sociale al României, prin care sociologul își afirma
crezul expus în răspunsul la o anchetă a revistei Adevărul literar
și artistic: ”Crezul meu ar putea fi prezentat în următoarea frază:
gândul se trăiește și viața se gândește.”
Alte domenii de activitate în care Dimitrie Gusti și-a pus
în valoare uriașa capacitate intelectuală: director al Casei Culturii
Poporului, președinte pentru o perioadă a Societății de Radiodifuziune, fondator al Universității Radio, promotor al constituirii
în viața universitară a unor instituții de cooperare și ajutorare
studențească. A fost nu numai profesor universitar ci și decan,
ministru al învățământului în guvernele țărăniste din 1932-1933, a
încurajat participarea intelectualilor la viața satului, la cunoașterea
comunității rurale, considerată de el ca principal depozitar al valorilor morale și spirituale ale națiunii. A creat printr-o muncă tenace, printr-un efort demn de un savant-patriot și un spirit de mare
inițiator și organizator de școală și tradiție universitară și de cercetare în domeniul științelor sociale, care au marcat o contribuție de
răsunet internațional în mișcarea științifică a vremii.
Ca o încununare a simbiozei dintre activitatea sa teoretică
și metodologică cu cea practică a echipelor studențești, întemeiată
tot pe o prealabilă cercetare, s-a născut ideea Muzeului Satului,
unde obiectele să fie așezate în aer liber, în care standurile să fie
case țărănești, ele însele piese de muzeu, așezate astfel încât să
alcătuiască un sat adevărat. Așa s-a născut, în 1936, ca urmare
a unei munci de cercetare de peste 10 ani, dusă de echipe complexe, la care au participat între 40-90 de monografiști de diferite
specialități, muzeul, la marginea lacului Herăstrău, pe o suprafață
de 5 hectare, într-un timp record de numai două luni. Cea mai mare
parte a materialului lemnos constă în bârnele caselor vechi de peste
un secol, desfăcute cu grijă de meșterii satelor și reconstruite tot de
ei. Au trudit 130 de meșteri veniți din aproape 30 de sate, aducând
cu ei străvechea zestre de artă și stiință a lemnarilor români. Pe
șantier s-au perindat circa 1100 muncitori-constructori. Marea și
profunda cunoaștere a satului românesc în toate aspectele sale istorice și sociale a lui H.H. Stahl, talentul regizorului și scriitorului
V.I.Popa au dat naștere celui dintâi muzeu în aer liber nu numai
din România, ci din întreg Sud-Estul Europei, ridicat nu numai ca
o copie a vestitelor muzee în aer liber scandinave ci și rodul unei
concepții proprii despre știința societății și rolul ei activ în viața
socială. Pentru D. Gusti și colaboratorii săi, Muzeul Satului nu a
fost doar un depozit de unicate etnografice, de valori artistice, ci a
fost ”o lucrare de sine stătătoare, de o mare importanță științifică
și de educație națională în același timp.” Într-o fericită formulă,
Dimitrie Gusti mărturisea: ” O viață de sute și poate mii de ani pe
ulițele acestui sat ciudat, făcut din toate satele țării; tot ce este al
nostru vorbește din el cu un glas ce nu poate să nu ne zguduie, e
însuși glasul trecutului neamului nostru.”
Azi, Muzeul Satului s-a mărit și dezvoltat considerabil, pe
o suprafață dublă de teren, trecând de la cele 26 de unități, în 1936,
la peste 60, cu circa 300 de construcții diferite, cu un număr de zone
etnografice reprezentativ crescut. Muzeul Satului vorbește lumii
despre valori reprezentative ale neamului ce nu trebuie uitate, iar
ctitorul său, Dimitrie Gusti, își merită cu cinste numele de personalitate enciclopedică, alături de Dimitrie Cantemir, I.H.Rădulescu,
Nicolae Iorga și alții.

Prof. Florica Lupu
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VIII. CRONICA EȘECURILOR: EȘECUL REFORMEI SANITARE
(SĂ MORI RĂNIT DIN DRAGOSTE DE VIAȚĂ)
Moto „Arată-mi un om sănătos şi ţi-l voi vindeca.” Carl Gustav Jung

S

e știe ca o axiomă din matematică sau un truism în
logică: sănătatea e cea mai de preț bogăție a oricărui
om. Ca să-l parafrazăm pe Ioan Slavici, nu bogăția,
ci sănătatea ar trebui să ne facă fericiți. Precum în povestioara
etică bătrînească, oare pentru cîți bani am renunța de bună voie
la lumina ochilor noștri, la mîinile sau picioarele cu care am fost
înzestrați dintru început?
Pe de o parte, fiecare dintre noi sîntem bagajul genetic al părinților, bunicilor și străbunicilor noștri. Ereditatea este
un factor responsabil. Ca atare, dacă nu mai putem să le cerem
socoteală înaintașilor noștri, ar fi necesar să conștientizăm că ceea
ce mîncăm, bem sau fumăm acum poate fi lada de zestre pe care o
transmitem copiilor, nepoților și strănepoților. Noi sîntem responsabili de viitorul nostru.
Vitalitatea unui popor este însuși viitorul lui. Se tot
vîntură, ca o pleavă, acest slogan politic electoral prin mass-media: cine investește în sănătate și în educație are viziunea viitorului
propriu. În România, cu tot regretul, nu cred că există o astfel de
strategie. E doar o lozincă politicianistă bășinoasă. Care a început
să miroasă. Există nepăsare, malpraxis și o politică economică
aberantă de tip afacerist care promovează mai curînd boala decît
sănătatea. Poate de aceea politicienii, acești politruci jegoși mental și sufletește, se gîndesc numai la interesele lor meschine, la
afaceri, iar la cea mai mică durere de genunchi se operează prin
Turcia, Austria sau aiurea. În nici un caz în țărișoara lor iubită.
Oare de ce?
Cîți dintre dumneavostră aveți asemenea posibilități?
În măsura în care problemele actualului sistem de îngrijire a sănătății se cunosc, iar soluțiile există, întrebarea e de
ce statul român modern mai continuă pe un drum vădit înfundat? Răspunsul ține mult de economie politică și prea puțin de
știința administrării sistemului de sănătate. Este mai simplu - și
extrem de profitabil pentru unii - să depui un brevet pentru un
medicament, aparat medical sau tehnică chirurgicală. Strategiile
de prevenție a maladiilor nu pot fi deloc brevetate, iar din ele
lumea întreprinzătorilor privați nu poate scoate nici un ban. Sistemul sanitar a devenit o afacere cu medicamente la nivel național
și internațional.Ați sesizat cît de multe reclame ne bombardează
subliminal ca să cumpărăm medicamente și suplimente alimentare? Ne transformăm uneori ca la Molière în bolnavi închipuiți,
în ipohondri care la primul strănut ori durere aleargă la farmacie. Farmaciile, la fel ca alimentările, ne alimentează dorința
instinctivă de supraviețuire. O bună și eternă afacere cînd oamenii
devin dependenți de medicamente. Sînt afaceri complementare:
alimentările te îndoapă cu mîncăruri și băuturi pline de E-uri cancerigene, iar apoi dai fuguța la farmacie și la doctor să te repari cît
de cît.
Să presupunem că, din pricini binecuvîntate, ne-am
îmbolnăvit cu adevărat, sau avem pe cineva drag din familie cu
probleme mai grave de sănătate. Ce am putea descoperi în sistemul sanitar actual? Pe de o parte, specialiști de renume național
și internațional, foarte bine pregătiți profesional. Pe de altă parte,
spitale ori clinici private gen Medlife, Sf. Constantin, Regina
Maria, Oncocard, Hiperdia cu dotări la cel mai înalt nivel. Aici
vorbim însă de afaceri subtil orchestrate, deseori în acord cu Casa
Națională de Asigurări. Dacă nu ne permitem 300 de lei pe zi internarea (cum e la Medlife și cîteva mii de euro o operație), ne ducem la un spital de stat. Să zicem la Cluj, la secția de Hematologie
a Institutului Oncologic, dar e valabil și pentru alte spitale de stat.
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Despre personalul medical numai de bine, specialiști, universitari
etc. Despre condițiile de trai ale pacienților, trageți singuri concluziile: geamuri de lemn, vechi ca și clădirea însăși, care nu se
deschid, bătute în cuie pentru a nu fi curent. Pereți vopsiți în ulei,
verde, ca să se asorteze cu lemnul scorojit de la ferestre. Era moda
comunistă după care unii sînt nostalgici. Paturi din fier, cîndva
vopsite în alb, acum pictate cu pete de rugină. Pe jos beton tocit,
cîndva un fel de mozaic. La parter stau bărbații, vreo 50 de paturi.
Au la dispoziție doar două grupuri sanitare, cîndva or fi fost patru, dar două cabine sînt acum folosite ca dependințe de femeile
de serviciu. Să nu credeți că n-ar fi suficient. Nu vă imaginați
că datorită bolilor, pacienții pot fi constipați sau, dimpotrivă, să
aibă diaree, că nu e adevărat, așa ceva e doar în comediile gen
„Tăntălăul și Gogomanul”.Și chiar dacă ar fi așa, se aplică principiul primul venit, primul servit. Ceilalți, la coadă, să-și facă programare...
Pentru masă, se alocă undeva între 7 și 9 lei pe zi, ca
atare la micul dejun, care nu e bufet suedez, veți avea: un vîrf
de cuțit de margarină sau unt, o linguriță de gem, o bucățică de
telemea, ou sau parizer ieftin. Bonus: o cană de ceai, o spălătură
sălcie. La fel ciorba de la prînz. Felul doi e mai consistent, pentru
că de regulă are un copan baban de găină din rezervele expirate
ale armatei americane. Se simte gustul de carne injectată cu hormoni de creștere forțată.Seara te poți delecta cu macaroane insipide, griș cu lapte sau crenvuști, din aceia făcuți din resturi, cum
arată pe youtube. Să nu uităm că discutăm despre nutriția unor
pacienți al căror organism trebuie să lupte cu o cumplită maladie... Ce nutriționist specialist și-a dat girul? Senzația pacientului
e mai curînd de exterminare, decît de vindecare. Asta în timp ce
la țuhaus, un infractor, criminal, violator, tîlhar, cei care fac rău
societății se delectează cu mîncare mult mai bună, deoarece statul
alocă 2500 lei lunar. Aici intră și paza, pentru că sînt atent păziți să
nu se îmbolnăvească.E interesant, nu-i așa, că statul român alocă
pentru răufăcători cu mult peste media salariului unui medic sau
profesor. Ca să nu comparăm cu cifrele alocate pentru cîinii maidanezi. Mass-media apreciază că pentru cei 64.000 de cîini fără
stăpîn din București, infractorul Sorin Oprescu și camarila sa au
alocat în 2014 pentru ASPA 3,5 milioane de euro. Iar rasa canină,
supraviețuitoare, se înmulțește necontrolat. La fel ca infractorii
și banii alocați. Or, să nu credem că spitalele din București alocă
pentru hrana bolnavilor alte sume decît cele prevăzute de minister... Doar dacă apar sponsorizări.
Iată de ce am o propunere constructivă: la următoarele
probleme de sănătate, nici primul ministru să nu mai dea fugafuguța la turci, nici președintele în Austria la tratament. Să rămînă
în țară ca orice contribuabil CNAS și să fie internat la un spital
județean, să trăiască alături de alți pacienți în condiții reale pentru
sistemul pe care ei îl păstoresc. Valabil pentru orice politician.
Pentru că articolul 2 din Constituție precizează că nimeni nu este
mai presus de lege, toți avem aceleași drepturi, toți cetățenii sînt
egali, bla-bla-bla, hi-hi-hi și ha-ha-ha.
Nu abordăm problema șpăgii, pentru că ea nu există.
Există doar bunul simț de a-i da ceva infirmierei dacă vrei
să-ți schimbe lenjeria după o săptămînă, există necesitatea
recompensării asistentei care vine să te viziteze (zîmbind sau
încruntată, cum preferați?) și să-ți mai dea un calmant sau să
schimbe perfuzia la timp, există doar obligația morală de a
recunoaște salariul inadecvat al doctorului în mîna căruia tu, ca
pacient, îți lași viața. Și pentru că toate acestea, vorba poetului
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Marin Sorescu, trebuiau să poarte un nume, un singur nume, li s-a
spus: a-i da dreptul din proprie inițiativă. Pentru că statul român
nu-i dă.
Nu abordăm nici problema malpraxisului, chiar dacă mai
multe cazuri de malpraxis au fost reclamate la Braşov și în toată
țara în ultimii ani, iar sancţiunile au fost cel puţin ridicole. Cazul
doctorului Ciomu e celebru printre bărbați și se poate legifera ca
măsură pentru obsedații sexual ori violatori. Rudele celor care
au suferit sau chiar şi-au pierdut viaţa trebuie să îşi caute dreptatea în instanţă. Dăm ca exemplu o singură știre pe aceeaşi temă
mediatizată suficient la Brașov. Cel mai grav caz a fost al unei
bătrîne de 83 de ani care a fost externată în pijamale şi papuci şi a
fost găsită apoi moartă de frig pe un cîmp. Cazul a scos la iveală
nereguli grave. S-a dovedit că medicul care trebuia să fie de gardă
a plecat acasă şi a lăsat în loc un rezident, care nici măcar nu era
angajat al spitalului. Acesta din urmă a externat-o pe bătrînă, deşi
ştia că la spital nu era nici un aparţinător care să o preia. Medicului care a părăsit garda, Eva Ionel, i s-a desfăcut contractul
de muncă. Femeia avea oricum vîrsta pensionării. Ați observat că
se poartă ieșirea la pensie (eventual anticipată) cînd problemele
sînt grave. Spitalul a mai primit şi o amendă de 10.000 de lei pe
care a contestat-o. Şi dacă ar fi fost plătită, banii ar fi venit tot
din buzunarul nostru, al contribuabililor. Că așa este reforma în
sistemul sanitar.
Nu e de mirare că se strecoară și incompetenți cu halate
albe în sistem, devreme ce mulți dintre cei foarte buni pleacă în
Occident pentru că acolo statul îi dă mii de euro pentru același
serviciu și pentru același pacient european. Ca pacient ai cel
puțin posibilitatea să-ți alegi doctorul. Nu-ți convine la Cluj, vii
la Brașov, nu-ți place la Brașov, te duci la București. Și te rogi la
Dumnezeu, acceptîndu-ți resemnat destinul,ca ciobanul mioritic.
Atît ți-a fost scris. Fatalitatea ca dat ontologic suprem, nu fatalitatea de a te îmbolnăvi în România condusă de alți bolnavi.
Mintali. Pentru că, în nebunia lor schizofrenică și paranoică, se
cred în stare de a conduce o țară și de a face reforme viabile.
În interesul lor, da. Tragedia din clubul Colectiv din București a
dovedit cît de (ne)pregătit este sistemul sanitar pentru astfel de
catastrofe. Chiar dacă statul a alocat sute de milioane de euro,
bașca donațiile. Cum sistemul bine funcționează, tot la donații și
străinătate se apelează...
Dacă luăm ca exemplu Spitalul„N. Colceag” din Săcele,
înțelegem mai bine strategiile politicienilor noștri. O așa zis
reformă sanitară a politicii tembele, după ce a tăiat din salarii și
pensii, a bătut sinistru ca orice prim-ministru boc-boc-boc la poarta mai multor unități sanitare la nivel național și le-a închis. Ce
mare lucru? E greu să închizi un politician corupt gen Dan Șova
sau Elena Udrea, nu un spital. În spitalul nostru se investise masiv, avea dotare foarte bună la nivel de aparatură și condiții, avea
specialiști, avea pacienți. Desființat și închis, a intrat într-o degradare progresivă. Autoritățile locale nici măcar nu s-au sinchisit

să-l mențină la cota de avarie, ca atare au închis, zice-se,inclusiv
căldura. Închide fiecare ce poate. Nu trebuie să fii specialist ca
să-ți dai seama ce se întîmplă cu clădirile nelocuite, neîncălzite și
neîntreținute ani de zile în zona montană, unde 7 luni pe an e frig,
uneori și -25 de grade. Ulterior Consiliul județean a aprobat redeschiderea spitalului, a alocat și o parte din fondurile necesare, dar
autorităților locale, se pare, tot le este frică să nu se scape în pantaloni de atîta responsabilitate. E mai ușor să nu te implici.Cum să
gîndești ca un gospodar pe termen lung pentru binele comunității
sau al națiunii?
Dar de policlinica noastră municipală, că doar după Brașov
urmează municipiul Săcele ca număr de locuitori, ce părere aveți?
E primitoare și călduroasă ca o soacră furioasă. Cîndva plină de
specialiști, acum visează la vremurile apuse. Fuse și se duse.
Răul odată produs e ireversibil. Miile de fabrici distruse,
falimentate sistematic nu vor renaște ca pasărea Pheonix din propria cenușă.Pădurile tăiate legal sau abuziv poate se vor regenera
vreodată, peste sute de ani, dar avuțiile naționale vîndute (petrolul românesc la austriecii de la OMV), ori date spre exploatare
păguboasă (gaze naturale, metale aurifere pe la canadieni, americani etc.) vor fi definitiv pierdute.
Iată de ce se revoltă strada omului cinstit și cere o schimbare reală și benefică! Iată adevărata față a politicii românești,
indiferent de culoarea partidelor! Iată cancerul ce afectează
sănătatea unei națiuni pe mai multe generații! Iată malpraxisul pentru care politicienii din ultimii 25 de ani ar merita... ce
ar merita? Dacă președintele comunist Nicolae Ceaușescu a fost
acuzat, printre altele, de subminarea economiei naționale și a fost
mitraliat la zid, în ciuda a ceea ce a construit timp de 25 de ani,
cei care au distrus economia națională, au vîndut bogățiile țării
și au îndatorat România pînă la urmașii-urmașilor noștri oare ce
ar merita?... Să fie realeși, desigur, la următoarele votări. Pe liste
sau uninominal, nu contează, important e că fentează și pensii
speciale, privilegii își votează. Iar România bolnavă clachează.
Aș propune constructiv să voteze și pentru interesul național: de exemplu o lege care să stipuleze clar ca banii
evazioniștilor să fie confiscați în totalitate și relocați ceva de
genul: 25% în sănătate, 25% în învățămînt, 25% în cultură și sport
și 25 % pentru pensionari, dar nu cei cu pensii speciale.
Partea irealistă a acestei propuneri este realitatea: evaziunea și banii murdari de ordinul a sutelor de milioane, a miliardelor
de euro nu sînt la cei care muncesc cinstit, ci tocmai la cei care
fac politica acestui sistem. De aceea n-o să-și mitralieze niciodată
singuri craca de sub picioare. De unde și eșecul.

Prof. Nicolae Munteanu
N.R.: Materialele publicate la rubrica de ”Opinii„ cuprind
ideile și părerile personale ale autorilor.

NOI ȘI EUROPA

REFUGIAȚI ȘI IMIGRANȚI –
DE CE PROBLEMELE CELORLALȚI SUNT ȘI PROBLEMELE NOASTRE

Î

n 2015, Europa a fost trezită brutal la realitate de
un val numeros de refugiați și imigranți provenind
în mare parte din zone de conflict sau din țări foarte sărace din Asia și Africa. Cetățenii și mai ales politicienii
țărilor prin care trec, în care se opresc sau spre care ar putea
fi redirecționați acești refugiați și imigranți s-au văzut nevoiți
să se raporteze la ceea ce până acum, în mod mai mult sau
mai puțin conștient, ignoraseră și anume situația oamenilor
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de pe alte continente, pe care războiul, sărăcia și lipsa de perspective îi determină să părăsească în masă locurile natale,
căutând în primul rând o modalitate de supraviețuire, dar
sperând bineînțeles pe termen lung la o viață în pace, libertate
și bunăstare.
În România am întâlnit adesea oameni care pe motiv
că au ei propriile lor probleme manifestă dezinteres pentru
fenomene social-politice naționale sau internaționale, care par
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să nu îi afecteze în mod direct. În acest context m-am întrebat
dacă pe cititorii Plaiurilor Săcelene îi va interesa un articol
despre refugiați și imigranți în Europa, în ciuda faptului că
aceștia nu au ajuns și cel mai probabil nu vor ajunge prea
curând aici în zonă. După părerea mea este însă o iluzie și
o greșeală, să-ți închipui că poți trăi în mica ta lume, preocupat doar de tine și eventual de cei pe care îi consideri ai
tăi. Pe lângă imperativul moral, imposibilitatea de a ne izola
de ceilalți și legăturile sociale pe care le avem cu ei, fac ca
problemele lor să devină mai devreme sau mai târziu problemele noastre. Cred că acest lucru este valabil atât în relațiile
între indivizi cât și în politica internațională. România, ca țară
membră a Uniunii Europene și a NATO, nu va putea să se țină
deoparte nici în problema refugiaților, nici în ce privește conflictele în care sunt implicați partenerii săi. Țara noastră este
prinsă în horă și trebuie să joace. Nu știu în ce măsură în Europa și în România deciziile la nivel înalt vor fi influențate de
opinia publică, însă cred că părerea și atitudinea fiecărui om
în parte contează pentru că determină cel puțin modul în care
ne purtăm unii cu alții atunci când ne găsim față în față. Am
văzut de curând pe internet o înregistrare cu un șofer de tir care
pe un drum din Uniunea Europeană își îndreaptă amenințător
vehiculul către un grup de refugiați aflați pe șosea. Aceștia
se împrăștie speriați și furioși, iar apoi aruncă cu pietre și
sticle în mașină. Nu am să pretind că știu ce ar trebui făcut
în privința refugiaților și imigranților, dar mi se pare inacceptabil să uităm de omenie, să lăsăm frica să se transforme în
ură și propriul interes să devină principiul de bază al relațiilor
umane indiferent ce consecințe are pentru ceilalți.
Din păcate, chiar și statele occidentale, care pretind
că acționează pe plan internațional în numele unor principii
umanitare, pun interesul economic al unor grupuri privilegiate
mai presus de orice. Nu mai este demult un secret că nu atât
revolta împotriva dictatorilor determină implicarea Statelor
Unite sau a diverselor puteri europene în zone de conflict, ci
mai ales dorința de a avea acces cât mai bun la resurse, de a
câștiga din vânzarea de armament și de a-și afirma un statut de
forță. În aceste condiții, din punct de vedere moral, Occidentul are o anumită responsabilitate față de refugiați și imigranți,
deoarece cu intenții bune sau egoiste a contribuit la destabilizarea politică a unor zone fără a putea să aducă ulterior
pace și bunăstare. Mă tem însă că în politică responsabilitatea
morală nu va constitui niciodată un argument eficient. Statele
Unite nu par să aibă prea multe procese de conștiință pe tema
refugiaților, mai ales că, nefiind o destinație ușor accesibilă
din punct de vedere geografic, nu riscă să se trezească cu
sute de mii de oameni din Africa și Asia la graniță. Iar faptul că Uniunea Europeană este în prezent atât de preocupată
de situația refugiaților și imigranților nu este rezultatul unei
revelații morale. Numai venirea lor atât de masivă, ignorând
orice pericole și formalități a obligat țările aflate pe rutele de
tranzit și pe cele unde aceștia doreau să ajungă să ia decizii și
să caute soluții.
Deși poate mulți europeni se miră de unde au apărut
deodată toți acești oameni, problema nu a fost nici pe departe
imprevizibilă. Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor
Unite a estimat că în 2014 la nivel mondial existau peste 60 de
milioane de persoane dislocate pe plan intern și refugiați aflați
în afara țărilor de origine. Ca termen de comparație, pragul de
50 de milioane a mai fost depășit în al Doilea Război Mondial.
Aceștia sunt doar oamenii care fug din calea violenței. Lor li
se adaugă încă un număr uriaș de persoane a căror mobilitate este determinată de motive economice. La aceste cifre s-a
ajuns însă treptat, iar fenomenul a fost în permanență moni-

torizat și se cunoștea tendința către o creștere exponențială
a numărului de persoane care își iau lumea în cap pe fondul
unei situații disperate în țara lor. Era doar o chestiune de timp
ca o parte din acești pribegi să caute un viitor în Europa. Italia
și Grecia se confruntă de ani buni cu problema refugiaților
și imigranților care traversează Mediterana în ambarcațiuni
improvizate sau conduși de traficanți. Au avertizat și au cerut ajutor în nenumărate rânduri înainte ca situația să escaladeze la nivelul actual și să fie percepută drept criză la nivelul
întregii Uniuni. Nu de ceea ce se întâmplă ar trebui să fim
surprinși, ci de faptul că Uniunea Europeană s-a ascuns după
deget de o problemă evidentă și iminentă până i-a ajuns cuțitul
la os și chiar și acum, în al doisprezecelea ceas, unii mai speră
că pot să refuze să se implice și să nu fie afectați. Dacă nu
vom reuși să ne punem de acord la nivelul Uniunii Europene
în privința unei strategii pentru a gestiona această situație,
există riscul foarte serios să triumfe curentele naționaliste, iar
Uniunea să se rupă. Consecințele economice și social-politice pentru o țară precum România ar fi, cred, catastrofale.
Închipuiți-vă ce ar însemna ca milioanele de români care locuiesc și lucrează în Uniunea Europeană să-și piardă dreptul
de ședere și de muncă. Cum ar fi dacă ar dispărea presiunea
de la Bruxelles pentru respectarea anumitor principii și standarde, iar politicienii români ar putea să-și facă nestingheriți
de cap în perioada de confuzie și criză care ar urma. Asta nu
înseamnă că de frică ar trebui să acceptăm fără să crâcnim
orice ni se propune, însă trebuie să conștientizăm că este vital
să se ajungă cât mai curând la o înțelegere între țările Uniunii
Europene și să se găsească soluții cât de cât decente pentru
toate părțile implicate, inclusiv pentru refugiați și imigranți.
Cu cât sunt mai mulți dispuși să facă ceva într-o problemă, cu
atât este mai ușor pentru fiecare în parte, iar asumarea anumitor responsabilități pentru a-i ajuta pe alții este de regulă pe
termen lung spre binele tuturor.
Pentru multă lume este probabil neclar cum de li
s-a permis refugiaților și imigranților să intre în Uniunea
Europeană. Există un cadru legislativ care apără drepturile
acestor oameni. În urma celor două războaie mondiale s-a
ajuns la concluzia că în situația crizelor umanitare de amploare, determinate de războaie, gestionarea problemei reclamă
existența unor convenții internaționale. În acest context, în
1951 a fost adoptată la Geneva Convenția ONU privind Statutul Refugiaților, iar în 1967, aceasta a fost completată prin
Protocolul privind Statutul Refugiaților. În prezent, absolut
toate statele europene au ratificat Convenția și Protocolul privind Statutul Refugiaților, recunoscând practic că în caz de
persecuție orice persoană are dreptul de a cere și de a primi
azil în alte țări. Prevederile de drept internațional, adoptate
spre a-i proteja pe cei aflați la nevoie, împiedică astfel statele
să returneze refugiați în țări în care aceștia ar putea suferi
persecuții. Cei care solicită azil într-o țară nu pot fi trimiși
înapoi decât dacă nu îndeplinesc condițiile pentru a-l primi.
De această situație încearcă să profite și oameni care nu sunt
persecutați în țara lor, însă au serioase dificultăți economice.
Pentru a pătrunde și a rămâne în țări mai bogate, aceștia se
declară refugiați și nu imigranți economici cum sunt de fapt.
Dacă sunt identificați ca imigranți economici vor fi însă cel
mai probabil trimiși înapoi.
În Uniunea Europeană țările membre au prevederi
diferite privind acordarea de azil, însă referitor la înregistrarea cererilor de azil se respectă teoretic Regulamentul Dublin
III din 2013. Acesta prevede că pentru soluționarea cererii
de azil este responsabil acel stat prin care persoana în cauză
a intrat în Uniunea Europeana și unde a fost depusă pentru
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prima oară o cerere de azil. Dacă se constată că ulterior
această persoană se deplasează ilegal în alte state membre și
depune și în alte părți cereri de azil pentru a-și crește șansele,
va fi transferată înapoi în statul responsabil cu soluționarea
cererii sale de azil, iar celelalte cereri nu vor fi luate în considerare. Uniunea Europeană a urmărit să împiedice în felul
acesta ca o singură persoană să depună cereri de azil în mai
multe state membre și totodată să împiedice statele să-și paseze la nesfârșit între ele solicitanții de azil.
Cum era de așteptat, acest sistem nu funcționează
defel. Cei mai mulți refugiați doresc să ajungă în țări precum Germania, Franța și Marea Britanie și nu depun cereri de
azil în țările prin care intră chiar dacă sunt înregistrați acolo.
Uneori însă nici nu mai sunt înregistrați, deoarece statele prin
care intră refugiații (Italia, Grecia, Ungaria) sunt îngrozite că
aceștia le-ar putea fi trimiși înapoi de peste tot din Uniune,
în condițiile în care sunt deja copleșite de numărul mare de
oameni pe care trebuie să-i adăpostească și din care o parte
depun totuși cereri de azil. Pentru a detensiona situația, țări
precum Germania și Suedia au acceptat ca refugiații, indiferent pe unde intră, să vină să depună cereri de azil la ei. Aceste
țări încep însă la rândul lor să se simtă copleșite și cer celorlalte state ale Uniunii introducerea unui sistem de cote obligatorii, astfel încât toate țările membre să primească refugiați
în limitele posibilităților. Statele prin care trec refugiații sunt
la rândul lor speriate pentru că practic nu se mai respectă
Regulamentul Dublin III, iar dacă Germania și Suedia refuză
la un moment dat să-i mai primească, țările de tranzit riscă
să rămână pe cap cu refugiații care se află la momentul respectiv pe teritoriul lor. Pe zi ce trece, devine tot mai clar că
reglementările în vigoare în Uniunea Europeană nu sunt nici
echitabile, nici eficiente. Italia, Grecia și Ungaria nu pot fi
lăsate cu tot greul doar pentru că din motive strict geografice
pe acolo intră refugiații. Există riscul să fie destabilizate sau
să apeleze la măsuri extreme pentru a se apăra. Țările bogate
ale Uniunii nu acceptă să ducă singure povara. Nici acolo oamenii nu vor să-și vadă periclitate siguranța, modul de viață
și nivelul de trai și mulți văd ca soluție ieșirea din Uniune.
În fine, refuzul de a coopera al țărilor est-europene este din
punct de vedere moral o rușine și din punct de vedere politic
o greșeală pentru că dezbină Uniunea Europeană în cel mai
nepotrivit moment. Lipsa unei strategii comune de acțiune, a
unui acord între toate statele membre și a unei legislații clare
nu face decât să înrăutățească lucrurile.
Cum ar putea să arate o astfel de strategie comună?
Poate că mulți cetățeni ai Uniunii Europene se gândesc că
cel mai simplu și mai bine ar fi să nu mai primim refugiați.
Închiderea granițelor în fața acestor oameni aflați într-o
situație disperată ar însemna însă să abandonăm toate principiile umanitare pe care este clădită societatea noastră și să
încălcăm convențiile internaționale la care s-a ajuns cu greu,
după o uriașă suferință. Din punct de vedere moral și politic ar
fi un regres teribil. În plus, dacă pornim pe un astfel de drum
trebuie să luăm în calcul posibilitatea ca într-un viitor să fim
noi în poziția celui aflat la nevoie, căruia cei care ar putea să-l
ajute îi întorc spatele pentru că nu vor să-și strice liniștea.
Pe de altă parte, este evident că primirea și integrarea refugiaților este o sarcină extrem de dificilă , mai ales
că după atentatele de la Paris, în Europa câștigă teren suspiciunea și frica față de musulmani. Inițial Angela Merkel,
cancelarul Germaniei, a pledat pentru o politică de primire și
integrare a refugiaților fără rezerve, considerând că în felul
acesta ar putea fi soluționată criza umanitară. Pentru a îndulci
pastila a reamintit că țara sa ar putea profita din punct de ve-

dere economic de pe urma refugiaților. Deși este adevărat că
multe țări europene au o populație îmbătrânită și au nevoie
de forța de muncă a imigranților pentru a-și susține creșterea
economică, vor trece probabil mai mulți ani până ce refugiații
vor deveni o resursă valoroasă pe piața muncii, deoarece majoritate nu stăpânesc limba țărilor în care ajung, unii dintre
ei sunt analfabeți, iar mulți nu au calificări adecvate pentru
a fi angajați imediat. În plus, declarațiile Angelei Merkel au
fost neplăcute pentru țările mai puțin dezvoltate și mai sărace
ale Uniunii, deoarece acestea nu numai că nu au locuri de
muncă pentru refugiați, dar nu au nici pentru proprii cetățeni,
dintre care mulți sunt în situația de a fi ei înșiși imigranți
economici. O altă problemă care încinge spiritele este cea a
diferențelor culturale, deoarece, oricât de optimiști am fi în
privința posibilității de a conviețui pașnic indiferent de religia
și obiceiurile grupurilor etnice, în istoria recentă a Occidentului au existat numeroase incidente violente care îndeamnă la
prudență.
După ce țările central și est-europene au reacționat
foarte vehement la ideea cotelor obligatorii, iar în țările vesteuropene a crescut de asemenea reticența față de refugiați,
Uniunea Europeană face demersuri pentru a diminua numărul
celor care iau drumul Europei. Pentru aceasta trebuie ajutați
pe de o parte cei care s-au refugiat în țări din Asia și Africa,
iar pe de altă parte trebuie rezolvate problemele din țările
lor de origine astfel încât să nu mai plece de acolo și măcar
unii dintre cei plecați să hotărască la un moment dat să se
întoarcă. Alocarea de fonduri pentru întrajutorare și acorduri
precum cel negociat recent cu Turcia vor determina probabil
o reducere a numărului celor care vin să ceară azil în Uniunea
Europeană. În mod sigur vor continua totuși să vină oameni
și oricum trebuie să găsim soluții pentru a-i integra pe cei
care sunt deja aici. În această situație cred că este necesară o
modalitate de distribuire a refugiaților, însă după părerea mea
nu este nici corect, nici posibil să obligi la ceva vreuna din
părți, inclusiv pe refugiați. Trebuie negociat și cu bunăvoință
din partea tuturor să ne punem într-un fel de acord. Devine tot
mai evident cât de scindată este Uniunea Europeană. Statele
bogate fac propria politică și încearcă să-și impună viziunea
cu autoritate, statele mai sărace se simt membrii de categoria a două și mocnesc de resentimente, curentele naționaliste
triumfă și când intervin interese economice, solidaritatea
europeană rămâne o simplă vorbă în vânt.
Atât pe plan internațional cât și în Uniunea Europeană
s-a ajuns în situații de criză pentru că indiferent de principiile
nobile pe care le enunță, statele își urmăresc fără scrupule
propriile agende. Este greu de crezut că marile puteri vor pace
din moment ce tot ele sunt marii furnizori de armament, lupta
pentru democrație s-a dovedit de prea multe ori o luptă pentru resurse, iar vechile rivalități și răfuieli nu au fost puse
deoparte nici în fața amenințării islamismului și nici a unei
grave crize umanitare. În zonele de război nu se întrevede o
lumină în viitorul apropiat, însă în Uniunea Europeană încă
avem toate șansele la o societate echilibrată, dacă realizăm
că atât un parteneriat echitabil între state cât și conviețuirea
armonioasă între indivizi reclamă responsabilitate, efort, respect reciproc, solidaritate și nu în ultimul rând bunăvoință.
În ce-i privește pe refugiați, singura soluție demnă este disponibilitatea de a ajuta în limitele posibilităților reale. Dacă
nu dorim să trăim într-o lume polarizată pe fondul lăcomiei,
al egoismului, al fricii și al urii, acum este momentul să dăm
măsura valorilor europene.
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GÂNDURI DE ,,MOROIAN”

N

umele meu este Alexandru Sipos și sunt absolvent al Liceului
Teoretic ,,George Moroianu”,
promoția 2014. Sunt deja student în anul
al II-lea la University of Northampton,
însă rămân nostalgic după școala care m-a
format și pe care am revăzut-o în această
vară parcă mai frumoasă și mai primitoare.
Pentru unii Liceul ,,Teoretic
George Moroianu” este doar o școală,
însă pentru mine este o a doua casă. Spun
asta nu doar pentru că am fost elev timp
de 12 ani în această școală, ci și pentru faptul că m-a ajutat enorm în dezvoltarea proprie, datorită implicării
profesorilor - oameni mereu dornici să ajute, ascultându-ne
neînțelegerile sau problemele. Un al doilea factor, și probabil cel
mai important, care mi-a consolidat devenirea, atât din punct de
vedere moral, cât și intelectual a fost diversitatea și amploarea
activităților extracuriculare organizate de scoală. Printre cele mai
relevante experiențe pe care nu le voi uita niciodată, se numară
șansele oferite de a interacționa și lega prietenii cu elevi/ studenți
din țări străine.
Datorită unui parteneriat cu o fundație din Marea Britanie, numită Libra, am avut ocazia de a fi voluntar într-un proiect desfășurat în Săcele, lucrând cu studenți din Anglia timp de
2 săptămâni în fiecare vară, pe o perioadă de 4 ani. Pe lângă faptul că am creat numeroase prietenii, am avut ocazia, prin acest
proiect, să îmi perfecționez nivelul de limbă engleză. Faptul că
am studiat în liceu la clasă de Filologie cu predare intensivă a
limbii engleze era deja un plus și, exersând cu vorbitori nativi, am
căpatat încrederea că pot comunica cu oricine, oriunde.
Un alt proiect al școlii care îmi va rămane mereu în
minte este un parteneriat multilateral cu școli din Lituania, Letonia, Polonia și Turcia. Am fost implicat pe parcursul celor doi ani
de activități și chiar am vizitat una dintre școlile partenere timp de
o săptămână, în Turcia, alături de profesori și colegi români, cât și
din celelalte trei țări participante.
Deși aș putea enumera multe alte proiecte sau activități
extracuriculare organizate de această școală care, după părerea
mea, este cheia dezvoltării în plan personal, cele două de mai sus
au avut un impact mai mare pentru că au reprezentat deschiderea

lumii către mine si a mea către lume. Și
astfel am decis că vreau să-mi lărgesc
orizontul, să fiu independent și să trăiesc
experiența academică în Anglia.
Așadar, am început să-mi intensific
studiul limbii astfel incât să obțin o certificare lingvistică obligatorie pentru admiterea într-o universitate străină, să învăt
la materiile de Bacalaureat pentru că nota
avea și ea să influențeze reușita mea și,
evident, să caut o facultate și un profil
care să mi se potrivească.am avut șansa
de a fi elev al unei clase în care limba
s-a studiat intensiv timp de 4 ani, șansă pe
care astăzi o au toți liceenii de la Liceul Teoretic ,,George Moroianu”. Atestatul lingvistic obținut ca urmare a promovării probei de limba engleză la bacalaureat mi-a fost de un real folos,
ca și Certificatul ECDL cu recunoașterea internațională, pe care,
de asemenea, au șansa să-l obțină toti elevii liceului. Și iată-mă
aici! Viața de student la Northampton University este incredibilă.
Venind la facultate aici a fost probabil cea mai bună decizie luată
de mine vreodată. Experiența multiculturală trăită aici, cunoscând
oameni din toată lumea și făcându-mi o mulțime de prieteni, este
uimitoare.
Și ori de câte ori mă bucur de toate astea, mă întorc cu
gândul la vechea mea școală. Aș dori în special să îi mulțumesc
doamnei diriginte Cezarina Bâlbâe pentru sprijinul acordat, atât
moral, demonstrâdu-mi că pot mai mult, dar și din punct de vedere educațional, datorită nivelului de engleză la care a reușit să
mă aducă, facilitându-mi astfel drumul către visul de a fi student
în Anglia. Le mulțumesc de asemenea, doamnelor și domnilor
profesori Nicolae Munteanu, de limba și literatura română, Gheorghe Munteanu, de istorie, Zsuzsanna Regman, de geografie, Mihaela Codrea, de informatică, pentru modul în care m-au ajutat
să mă pregătesc la probele de bacalaureat, tuturor profesorilor
pentru atenția și dedicarea acordate, atât mie cât și colegilor mei,
timp de 12 ani.
Oriunde mă vor purta pașii voi continua să fiu un ,,moroian”, cu gândul la ,,școala de care ai nevoie”, școala care m-a
ajutat atât de mult să-mi îndeplinesc visul și pe care v-o recomand
tuturor celor ce bateți la porțile liceului...

COZONACUL DIN STRĂBUNI, CUM SE FACE LA ROMÂNI...

I

arna aduce cu sine
Fulgi uriaşi şi cămări pline,
Sărbători ce bat la uşă
Cu miresmele-n mănuşă.

Nu-i Crăciun ca să lipsească
Gospodina să-l gătească,
Să fie apoi servit
Proaspăt, pufos, rumenit.

Coajă rasă de lămâie,
Un fir proaspăt de magie,
O vanilie-aromată
Şi reţeta-i terminată.

Ea ne poartă prin poveşti
Cum doar la bunici găseşti
Şi ne-mbie cu reţete
Culese din vechi caiete.

Ingredientele nu-s multe
Să te pierzi în amănunte
Iar de şti a le-mbina
Gustul nu îl vei uita.

Staţi puţin că nu v-am spus
Ingredientul când e pus,
Căci e-o ordine în toate
Din vremuri demult uitate.

Azi, o astfel de reţetă
Simplă, dulce şi cochetă,
Este cea de cozonac
Ce face oricui pe plac.

Zahăr, lapte şi făină,
Drojdie şi margarină,
Ouăle pe separate,
Nuci uscate, măcinate.

Drojdia se-nmoaie-n lapte,
Nucile sunt măcinate,
Se toarnă apoi făina,
Se topeşte margarina.
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Separi oul de albuş,
Dar păstrezi şi-un gălbenuş,
Iar când drojdia a crescut
Frământatul a-nceput.

Cu lapte, cafea sau vin
Gustul său este divin.
Curând nu îl vei uita
Reţeta vei încerca.

Laptele treptat se toarnă,
Gălbenuşul se răstoarnă,
Albuşul se bate spumă,
Presari sare, o fărâmă.
Se formează-ncet aluatul,
Se continuă frământatul,
Iar din când în când se bate
Să se spele de păcate.
Se mai face şi-umplutura
Ce se dă apoi de-a dura.
Din nucă şi gălbenuş
Este gata chiar acuşi.
Pui şi zahăr şi stafide,
Un parfum special va prinde
Şi-apoi pasta rezultată
Se unge pe-o foaie roată.
Cozonacul se rulează
Şi în tăvi încet se-aşază,

• Actualitate

L

La final eu vă doresc
Şi la masă vă poftesc
Sărbători cu fericire,
Sănătate şi iubire!
Dar se lasă înc-un minut
Să mai stea şi la crescut.
Pe deasupra el se unge,
Gălbenuşul se prelinge
Câte-un strop de sus în jos
Să prindă un brun frumos.
În cuptorul încălzit
Se lasă la rumenit
Cam o oră, foc mărunt,
Să se coacă lin şi blând.
După ce s-a copt cu spor
El se scoate din cuptor,
Se lasă să se răcească
Mai apoi să se servească.

Ingrediente:
• 2 kg făină
• 1 şi ½ kg zahăr
• 1 l lapte
• 2 bucăţi drojdie
• 2 linguriţe de sare
• coajă de lămâie (după gust)
• 1 vanilie
• 1 margarină Unirea topită
• 150-180 ml ulei topit cu margarina
• 8 ouă separate (albuş de gălbenuş)
• nucă uscată

Alexandra-Giorgiana Banciu

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI
”ASOCIAȚIA CULTURAL-SPORTIVĂ – IZVORUL DIN SĂCELE”

a inițiativa Muzeului de Etnografie Brașov, cu aportul
deosebit al doamnelor muzeograf Diana Braga și Roxana Cornea s-a
realizat expoziția intitulată ”Asociația
Cultural-Sportivă IZVORUL”. Vernisajul
expoziției a avut loc marți, 17 noiembrie
2015, la Muzeul Etnografic Săcele în
prezența doamnelor muzeograf mai sus
amintite, a oficialităților primăriei Săcele,
a numeroși membri ai Asociațiilor Culturale IZVORUL și ASTRA din Săcele și
a unui numeros public săcelean. Ne-a încântat, în mod deosebit,
prezența unui impresionant grup format din membri ai Asociației
IZVORUL îmbrăcați cu frumoasele costume tradiționale
mocănești.
La început, doamna Roxana Cornea a prezentat succint
expoziția, în cadrul căreia sunt înfățișate pe mai multe panouri
istoria asociației înființate în anul 1922, fondatorii ei, activitățile
culturale și sportive realizate de-a lungul timpului, renașterea
asociației în 1994, revista Plaiuri Săcelene ca cea mai elocventă
manifestare culturală a asociației și activitatea civică a membrilor asociației, concretizată prin organizarea în fiecare an a Zilei
bunului vecin.
Domnul primar al Săcelelor – Radu Florea Nistor a
mulțumit inițiatorilor și organizatorilor expoziției pentru această
realizare și a îndemnat Asociația IZVORUL să se manifeste și mai
activ ca să ajungă să facă parte din existența cât mai multor concitadini.
Domnul Dumitru Voinea – președintele de onoare al
Asociației IZVORUL a prezentat detaliat istoria și înfăptuirile
asociației de-a lungul celor 93 de ani scurși de la înființare.

Ultima alocuțiune a fost a domnului
Traian Florea – membru al Comitetului
de Conducere al Asociației IZVORUL.
Acesta a punctat câteva obiective care
să conducă la intensificarea acțiunilor
culturale, civice și sportive în cadrul
comunității, la atragerea mai multor
concetățeni la acțiunile asociației și la
educația săcelenilor prin cultură, prin dezvoltarea spiritului civic și prin solidaritate.
Festivitatea a continuat prin vizionarea expoziției, prin discuții referitoare la
cele prezentate, paralel cu o acțiune de protocol.
Dragi săceleni, vă invităm să vizitați expoziția Asociația
Cultural-Sportivă – IZVORUL de la Muzeul Etnografic Săcele de
pe bulevardul Brașovului nr. 153, care are program de vizitare de
marți până duminică între orele 10 – 16 și avem convingerea că
după aceasta veți înțelege mai bine oportunitățile și posibilitățile
de a vă aduce susținerea și aportul cultural în Săcele.
La mulți ani Asociației Cultural-Sportive – IZVORUL
Săcele și membrilor ei!

Traian Florea
NOTĂ DE RECTIFICARE:
Dintr-o regretabilă dezinformare, în articolul Sântilia 2015 din revista Plaiuri Săcelene Nr. 85/ Trimestrul III 2015 s-a făcut o eroare.
Rectificăm: Costumele formației de dansuri populare ASTRASăcele au fost realizate de Mihaela Crăcană și Asociația Orizonturi
Săcelene.

Traian Florea
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SUFLETELE MOCANILOR NOȘTRI NU DISPAR!

S

(cuvântare ținută la vernisajul expoziției dedicată Asociației Cultural-Sportive ”Izvorul” Săcele,
organizată la Muzeul Etnografic Săcele)

timați invitați,
Suntem astăzi, pentru a nu știu câta oară,
oaspeții Muzeului de Etnografie din Brașov, filiala
Săcele, cu prilejul unui eveniment deosebit, pentru care trebuie
să-i mulțumim doamnei director Ligia Fulga care a acceptat
provocărea de a face o prezentare succintă a istoricului Asociației
Cultural-Sportive ”Izvorul” din Satulung și a aportului ei în dezvoltarea culturală a comunității noastre.
De asemenea, trebuie să mulțumim membrilor asociației
și specialiștilor muzeului care au trudit pentru strângerea documentelor care alcătuiesc această frumoasă expoziție.
Expoziția de astăzi reflectă, cu talent și căldură, imaginea
satului nostru de odinioară, cu morala sa robustă, cu inteligențele
sale neprelucrate, dar reale, cu bogăția tradițiilor și costumelor,
cu visurile și speranțele oamenilor. Și peste toate, cu parfum de
respect, prietenie, dragoste, bucurie și speranță.
Ne vom aminti astăzi despre:
-Tinerii entuziaști care au muncit pentru înființarea primei echipe de fotbal.din țară din mediul rural, acum 93 de ani:
Gigi Median, Nicolae Popeea, Gigi Ghia, Victor Tudoran, de
urmașii acestora: Bujilă, Bodeanu, Țuțuianu, Bucurenciu, Carpin,
Comșa, Boroș, Boghie, Jinga.
Menționăm parcurgerea etapelor de viață ale asociației
”Izvorul”, de la înființarea din 1922 la întreruperea activității,
în 1960, și apoi reluarea acesteia în 1992, prin efortul conjugat
al unor entuziaști izvorani de altădată, împreună cu mai tineri
urmași de mocani: Victor Carpin, Dan Zamfir,Claudiu Roșculeț,
Tăvel Taraș, Milu Alexandrescu, Ninel Eftimie și alții. Demn de
menționat este faptul că echipa de fotbal a asociației nu a fost
ajutată financiar de nimeni, cheltuielile legate de echipament,
organizarea meciurilor, arbitri, deplasări, fiind acoperite din
încasările realizate la meciurile jucate acasă, din cotizațiile membrilor asociației și din sponsorizările unor susținători atașați echipei. După 1992, asociația are propriul său drapel, materializat în
eșarfa de mătase, prinsă de lance, având imprimată o emblemă
care reamintește fiecărui săcelean datoria de a servi cu pricepere
și devotament comunitatea.
-Frumoasa Grădină Domnească din Satulung, cu intrarea prin cele două porți rotative, artistic lucrate, cu aleea principală
străjuită de salcâmi cu coroanele perfect rotunjite, cu parcul
trandafirilor și cele două terenuri-de fotbal și de volei. Grădina
Domnească era un simbol al trăirii spirituale a săcelenilor, al
comunicării sincere, generatoare de zâmbet și bună-dispoziție, de
dragoste sinceră și efuziune. Acest spațiu spiritual a constituit,
până în 1960, gazda manifestărilor sportive și a celor culturale
în perioada de vară, a faimoaselor serbări câmpenești, maialurile, în zilele de sâmbătă și duminică, și a
tradiționalei ”Sintilia” în ziua de 20 iulie,
de Sfântul Ilie, protectorul mocanilor și al
oilor acestora.
-Prima publicație tipărită în mediul rural în România, la inițiativa distinsului publicist Victor Tudoran, ”Viața
Săceleană”, în 1930, continuată de ”Plaiuri Săcelene”, din anul 1934 până în 1940,
și reluată, din 1994 până astăzi. Semnificativ și mobilizator este îndemnul apărut
pe coperta acestei reviste, neîntrerupt,
până în zilele noastre: ”Vrem să răscolim
trecutul celor ce-au cutreerat pământul
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românesc, să înfățișăm prezentul văduvit de măreția trecutului, să
despicăm drum nou prin vremuri Săcelelor de mîine și să contribuim cu toată puterea noastră tinerească la ridicarea acestor plaiuri mocănești.” Principalii colaboratori ai revistelor, în perioada
interbelică, Stroe-Militaru, Păltănea, Dragoș, Jinga, Gologan,
Moroianu, Pană, Șerban, Purcăroiu scriau pentru săceleni și pentru cei care voiau să cunoască viața acestora. La reapariția revistei, după 1994, din colectivul de redacție au făcut parte membri
devotați și talentați ai asociației: Carpin, Taraș, Roșculeț, Zamfir,
Cujbă, Bârsan, Cerbu, Colț, Voineag, Benga. În paginile noii serii
a ”Plaiurilor Săcelene” au publicat materiale și nume ilustre ale
culturii românești: academicienii Alexandru Surdu, Șerban Papacostea, Augustin Tătaru, universitarii Caius Dobrescu, Mircea
Drecin și alții. Revista noastră se citește mereu cu interes și folos,
nefiind supusă perisabilității pentru că originalitatea ei stă într-o
puternică și sugestivă evocare a trecutului.
În paginile revistei au fost prezente în repetate rânduri
personalitățile înscrise în cartea de aur a Săcelelor: George Moroianu, Victor Jinga, Gheorghe Dragoș, Nicolae Colceag, Nicolae Popeea, frații Lapedatu. Lor li s-au alăturat preoții, doctorii,
învățătorii, profesorii, avocații, juriștii, inginerii, economiștii,
meșteșugarii, fii ai mocănimii săcelene care pe parcursul vieții
și-au durat profesii și case de piatră, semn de veșnicie, belșug și
îndestulare tihnită, fiindu-le altora pildă de statornicie.
Caselor de cetire, bisericilor și preoților acestora, revista,
prin articolele găzduite, le-a scos în evidență rolul de păstrători și
apărători ai credinței străbune prin dragostea în familie, credința
în Dumnezeu, respectul în toate și pentru toți, fidelitate, prietenie
și gând curat.Demonstrarea acestui rol a fost pe măsură. În 30
de ani (1782-1812) au fost construite 4 biserici: Turcheș (1782),
Satulung I (1794), Baciu (1808), Satulung II (1812). Altarele bisericilor au fost slujite de preoți devotați ca: Popovici, Șerban,
Leucă, Garcea, Purcăroiu, Marin, Șerbu, unii dintre ei adevărați
patriarhi prin dăruire, ținută, demnitate, urmați de preoți cu
aceeași dăruire: Cornea, Leb, Voineag, Benga, Beleuță, Urzică și,
mai noi, Raul Șerban, Obancea Nicolae, Mitrea Mihai.
-Asociația a contribuit la răspândirea culturii, încurajând
publicarea de carte scrisă de autori săceleni. Cele 12 titluri apărute
cu sprijinul ”Izvorului” stau mărturie. Sunt lucrări scrise de
George Moroianu, Victor Jinga, Dimitrie Cazacu, Victor Carpin,
Liviu Dârjan, Victor Tudoran, Alexandru Lapedatu, Dan Median,
lucrări care realizează adevărate fresce ale trecutului săcelean, cu
accent pe tradiții, obiceiuri, arhitectură tradițională, istorie locală.
La loc de cinste se poate pune lucrarea ”O carte pentru săcelenii
mei” scrisă de profesorul Dimitrie Cazacu și editată, în 2013, de
asociația ”Izvorul”,
-Evocarea și cinstirea contribuției
marilor noștri înaintași la dezvoltarea
socio-culturală a comunității noastre a constituit o preocupare constantă a asociației
căreia îi este închinată această expoziție.
La inițiativa ”Izvorului” au fost montate
plăci comemorative pe clădirea Spitalului
Municipal (în amintirea profesorului Nicolae Colceag, pe cheltuiala căruia s-a ridicat
edificiul), pe casele părintești ale profesorilor Gheorghe Dragoș și Victor Jinga, pe
clădirea fostei case de cetire de pe lîngă
biserica ”Sf. Adormire” din Satulung, pe
clădirea Bibliotecii Municipale ”Victor
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Cu glasu-i de mărgele de argint, ușor gingaș.
		
Oițele s-adună la glas de flueraș.”
Mocanii noștri au trăit în liniștea și singurătatea muntelui,
câmpiei și bălții fără să se laude cu faptele lor, fără să-și dorească
o recompensă pentru acțiunile lor valoroase.
Dacă o mare parte din an mocanii erau departe de casă,
lăsând în grija nevestei treburile acesteia, gospodăria și îngrijirea
copiilor, este o datorie de onoare să cunoaștem puțin și profilul femeii de mocan, acest personaj cheie al succesului și prosperității
mocănimii săcelene. Era ca toate femeile, cu griji, cu bucurii, cu
vise, cu dimineți cu speranțe și seri alături de cei dragi. Cu toate
acestea, întruchipa trei persoane, cu trei misiuni diferite, pe care
și le îndeplinea cu cel mai mare talent și devotament: era mama,
care își creștea copiii sănătoși și plini de viață, era gospodina, care
știa să stăpânească tot rostul casei și era educatoarea, care știa săși crească copiii în spiritul respectului față de lume și al credinței
în Dumnezeu, cheia de boltă a celor faimoși ”șapte ani de acasă”.
Femeia săceleancă era legată prin Biserică de o anumită ordine
ai cărei piloni erau credința, demnitatea, cinstea, munca și fidelitatea față de familie.
În urmă cu doi ani, în această incintă au fost prezentate urmele mocanilor săceleni în Dobrogea: la Sudiți prin familia Pană, la Pecineaga prin familia Median, la Caramurat prin
mulți săceleni în frunte cu familia Popa. Prin efortul lor a fost
îndestulată familia, înflorită obștea satului și îmbogățită țara. Dar,
vântul potrivnic al vremurilor le-a oprit elanul, le-a spulberat
avuția și a lăsat loc tristeții și durerii. Un anonim al Caramuratului
a redat în chip nostalgic gândurile sale legate de satul natal, datate
la 12.01.1958:
”Caramurat-Caramuratule
E un nume ce se spune apăsat
E satul care m-a-nvățat aratul
Și nu-i ca el mai mândru sat.
		
E a tinereții mele gazdă
		
Și cuibul visurilor mele.
		
Le semănam toamna sub brazdă
		
Le culegeam vara sub stele.
În nopți cu lună-n nopți cu ploi
În timp uscat sau vremi cu moină,
Purtam pe câmp turma de oi
Cu sufletul prea plin de doine.
		
Din visuri a rămas doar scrumul
		
Din tinerețe mai nimic.
		
Azi melancolic privesc drumul
		
Ce-l străbăteam altdat voinic.
Nu mai pot spune apăsat
Caramurat-Caramuratule
E mult de când, plecat din sat,
Și nu mai știu cum îi aratul.”
Sufletele mocanilor noștri morți nu dispar! Ele trăiesc în
lumea ce nu se vede și care ne înconjoară, nu știm unde s-au dus,
dar știm unde au rămas...În sufletele noastre.

Tudoran”. Tot cu scopul cinstirii înaintașilor, ”Izvorul” a organizat simpozioane și mese rotunde în care s-au dezbătut operele
și contribuțiile acestora la cultura națională. Aici se pot încadra
simpozioanele închinate lui Gheorghe Dragoș, Victor Jinga, Victor Tudoran, George Moroianu, Ion Tocitu, Alexandru Lapedatu.
-Nu se pot uita frumoasele manifestări cuprinse în cele
mai ample acțiuni culturale ale asociației noastre, după 1992.
Este vorba despre ”Zilele culturii săcelene”, care au reunit forțe
săcelene de toate vârstele, antrenate în spectacole artistice de
mare valoare, încununate de reprezentații de lux ale colectivelor
de la Teatrul Național București, Teatrul Mic și Teatrul de Copii
”Țăndărică”, reprezentații răsplătite cu numeroase apalauze, cu
flori și cuvinte de aleasă apreciere de către cei prezenți.
-Preocupările constante privind marcarea momentelor
de sărbătoare: maialurile vara, balurile iarna, tradiționala Sintile, Balul Plăcintelor (cu brânză și refrec), desfășurate în locuri
pitorești din zona noastră (Grădina Domnească, poienile Găvruș
și Angelescu, salonul Median), susținute muzical, pe vremuri, de
formații locale ca: Traian Damian, Nelu Pomană, Niță Oglindă
sau Feri Orbul.
-Asociația a urmărit mereu să-și canalizeze acțiunile
spre realizarea unor lucruri utile pentru valorificarea trecutului
comunității. Așa a fost și în cazul lucrărilor pe care le-a sponsorizat pentru recondiționarea celor două cruci-monument din
cimitirul bisericii ”Sf. Adormire” din Satulung, cruci aparținând
ctitorilor acestei biserici și care erau, din păcate, pe jumătate
îngropate în pământ. Lucrarea a avut o puternică semnificație
culturală, documentară și memorială, constituind un semn pe
răbojul dăinuirii noastre pământene. Rog să ne fie permis a
asemăna, ca semnificație, acest gest de reabilitare cu realizările
distinsului om de cultură, profesorul Eugen Moga, pentru punerea
în valoare a troițelor din Scheii Brașovului.
Stimată doamnă director Ligia Fulga,
Stimați invitați,
E bine să ne reamintim că prin acțiunile pe care le
organizăm colbul uitării nu se poate așeza peste oamenii pe care îi
evocăm: mocanii săceleni. Erau oameni a căror zi de muncă începea la revărsatul zorilor și se încheia mult după înserare, erau oameni pașnici și devotați familiei, care și-au purtat crucea de multe
ori în momente istorice sau naturale potrivnice: ”iarna cu zăpadă,
ger și viscol, primăvara cu zăpor, ploi și revărsarea apelor, iar vara
cu arșița soarelui și secetă.” Erau oameni cu chip blând și plini de
bună-cuviință, dând din avutul lor mâncare trecătorilor și danii
obștei satului, bisericilor și mănăstirilor. Erau stăpânii înălțimilor,
șesurilor și bălților, în stare să supraviețuiască, împreună cu oamenii, oile și animalele lor, suportând cu stoicism oboseala și
greutățile, erau doinitorii plaiurilor montane,iar prin fluierul și
cavalul lor , făceau să răsune doina, încântându-și serile și nopțile
de singurătate. Acestei frumoase atmosfere pe plai de munte, Iulia
Hașdeu i-a închinat următoarele versuri:
”Îți place clopoțelul s-auzi în depărtare?
		
Cioban cu plete de aur chema turmele sale
		
Și sunetului dulce ieșit din flueraș
		
Răspunde clopoțelul oițelor din vale

Î

Ec. Dumitru Voinea

EVENIMENT COMEMORATIV ORGANIZAT DE ASOCIAȚIA ”IZVORUL”

ntr-o frumoasă duminică de octombrie, cu un soare care
îmbrăca parcă în lumina sa de miere făptura întreagă,
Asociația Cultural-Sportivă ”Izvorul” a organizat un
frumos eveniment comemorativ pentru cinstirea primilor ctitori
ai bisericii Sfânta Adormire din Satulung.
Așa cum vă informam în numărul trecut al revistei noas-
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tre, la inițiativa unui grup de izvorani inimoși , cu contribuția membrilor asociației și ai câtorva enoriași ai bisericii, s-a desfășurat un
interesant proiect care a constat în recondiționarea și amenajarea
crucilor și locurilor de veci ale primilor ctitori ai lăcașului de cult.
Monumentele funerare au fost scoase din pământul care le îngropase pe jumătate, au fost curățate și astfel puse în valoare. De
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asemenea, mormintele au fost acoperite cu plăci de
beton și pe ele s-au
montat plăci cu numele celor înhumați
acolo.
		
La comemorare au participat
numeroși membri ai
asociației ”Izvorul”
și enoriași ai bisericii Sfânta Adormire. Cu acest prilej, părintele paroh Ion Cornea
a săvârșit slujba unui parastas de pomenire în memoria ctitorilor,
epitropilor și tuturor preoților care au slujit la acest sfânt lăcaș și
a rostit câteva cuvinte de apreciere a acestui proiect care a avut ca
inițiatori asociația ”Izvorul” și biserica, menționând și faptul că
asemenea acțiuni sunt bine-venite și se cer continuate.
Deoarece de la momentul în care v-am informat pentru
prima dată despre această acțiune au fost făcuți pași înainte în
descifrarea inscripției în chirilică de pe cele două cruci, în continuare vă prezentăm traducerea completă a acesteia:
Avers:
1 ÎN NUMELE PREA SF(IN)TEI
2 TROIȚĂ SAU ARIDICAT
3 ACIASTĂ SF(ÂN)TĂ CRUCE DE
4 DUMNEALUI, STAN GĂITAN
5 SOȚIEA ANA SPRE ARĂPO
6 SAȚIILOR POMENIRE STAN
7 JOAN ANA-STOICA ANA
8 STOICA MARIEA
9 LA ANUL? 1825 AVGUST 1

[Urmează o suprafață nescrisă sau împodobită, dar pregătită pentru un text sau un ornament, având în vedere că marginile laterale
sunt racordate prin arce de cerc la plinta perimetrală a soclului.
Apoi este altă inscripție,
ÎN
ZILI[L]E
ÎN:[ĂLȚATULUI]
ÎNP:[ĂRAT]
FRANȚISCUS I
10 FIIND EP:(SCOP) D:(U)M:(NEALUI) VASILE MOGA
PR:(IM ?) P:(RETOR ?) RADU
11 BĂRZEA PREOȚI POP RĂP:(OSATUL) BĂRZEA
PALEUE RP: IRME ...? [poate IEROMNIMON = rang
preoțesc]
Revers:

1 ȘI SAU ADUS DE DUMNEALUI RADU
2 BOROȘ GINERE AL RĂPOSATU
3 LUI ȘI CU SOȚIA SA ANA
1 SAU ARIDICAT ACIASTĂ
2 SF[Â]N[TĂ] CRUCIE [pare să fie un
”E” la sfârșit] DE DU:(MNEALUI) NEAGOE
2 POPIA SPRE A RĂPOSAȚI
3 LOR VEACINICĂ POMENI[R]E
3 NEAGOE ANU 1833 IULIU
4 Î[N]PR[EUN]O CU SOȚI[A ?]
RĂP[OSATĂ ?] DOBRA

Horia Bârsan

1 DECEMBRIE – ZIUA MARII UNIRI

A 97-A ANIVERSARE A UNIRII TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA

Î

n urmă cu 97 de ani, în cetatea care văzuse intrarea
triumfală a lui Mihai Viteazul, cel dintâi domnitor care
s-a intitulat Domn al Țării Românești, al Ardealului și
a toată Țara Moldovei, precum și martiriul lui Horia, ale cărui
ultime cuvinte au fost ”Mor pentru popor”, avea loc cel mai
măreț și important moment al istoriei noastre: Unirea Transilvaniei cu România. Era punctul culminant al unui proces început
în primăvara aceluiași an prin unirea Basarabiei și continuat apoi
prin unirea Bucovinei cu Patria - mamă.
Unirea celor trei provincii nu a fost un act politic rupt
din contextul European, ci o consecință logică a luptei seculare
a românilor pentru unitate națională, proces început în 1600, prin
actul lui Mihai Viteazul, continuat prin unirea Țării Românești
și Moldovei, în anul 1859, sub sceptrul lui Alexandru Ioan Cuza
și unirea Dobrogei cu România la 1878, ca urmare a proclamării
independenței și a participării armatei române la războiul cu
Imperiului Otoman, între 1877-1878, în timpul domnitorului
Carol I.
În 1916, la doi ani de la izbucnirea Primului razboi mondial, România a hotărât să se alieze cu Antanta, care îi recunoștea
drepturile asupra teritoriilor locuite de românii din Austro-Ungaria. Intrarea României în război nu a fost un act de apreciere,

ci unul necesar, în condițiile în care monarhia dualistă refuza
românilor majoritari dreptul legitim la existența națională.
Deși România și-a respectat angajamentele, iar armata
și întreaga națiune română au făcut sacrificii enorme, în ciuda
mărețelor victorii de la Mărășești, Mărăști și Oituz, din vara anului

17

• Plaiuri Sacelene

• Actualitate
1917, din cauza evenimentelor din Rusia a urmat pacea umilitoare de la București, din aprilie 1918, și ruperea celei mai mari
părți a țării de către armatele Puterilor Centrale. Însă lupta pentru libertate și dreptate a continuat și în aceste condiții grele astfel încât, în toamna anului 1918, a venit victoria aliaților noștri,
România a reintrat în război, iar imperiile multinaționale s-au
prăbușit. Paralel cu lupta politică și militară a statului român
pentru supraviețuire, românii din teritoriile aflate sub dominație
străină au acționat pentru eliberarea lor și unirea cu Țara Mamă.
Aceștia au hotărât într-un cadru democratic, reprezentat de
adunările populare, și printr-o largă consultare a cetățenilor lor,
unirea cu România.
Prima provincie care și-a exprimat această dorință a fost
Basarabia, răpită de Rusia la 1812. Lupta românilor dintre Prut și
Nistru a fost condusă de Partidul Național Moldovenesc, constituit în primăvara anului 1917. După ce, în octombrie același an,
Congresul Ostașilor Moldoveni a proclamat autonomia provinciei și alegerea Sfatului Țării, a fost proclamată autonomia Basarabiei, apoi independența, pentru ca, la 27 martie – 19 aprilie
1918, Sfatul Țării de la Chișinău, care cuprindea reprezentanți ai
tuturor naționalităților, să hotărască unirea cu România.
Ce-a de-a doua provincie care s-a unit cu România a
fost Bucovina, răpită de Austria la 1775. În condițiile în care atât
Austria cât și Ucraina urmăreau anexarea aceteia, la Cernăuți s-a
convocat adunarea reprezentanților românilor care, la 14 / 27 octombrie 1918, și-a exprimat dorința de unire. A doua zi, Congresul General al Bucovinei, în care erau reprezentate, alături de
români, toate celelalte naționalități, a hotărât în unanimitate unirea cu România.
În Transilvania,lupta pentru unirea a fost condusă de
CNRC de la Arad format din reprezentanți PNR și ai PȘD-R din
Transilvania. În condițiile dezmembrării imperiului dualist și ale
proclamării independenței Ungariei, Consiliul a hotărât preluarea
puterii și convocarea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia.
Cei 1228 de delegați au hotărât, în prezența a peste 100.000 de
români veniți de pe întregul cuprins al provinciei, Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. Se
împlinea astfel un ideal pe care l-au visat și pentru care s-au jertfit
generații după generații.
Actele de voință ale poporului român au fost consfințite
de Conferința de Pace de la Paris, din 1919-1920. Marile Puteri
nu ne-au dat nimic gratis, ele au recunoscut dreptatea noastră.

înfăptuirea mărețului ideal nu doar aici, acasă, ci peste tot acolo
unde s-au aflat.
În octombrie 1918 s-au ținut în toate cele 7 sate adunări
populare și s-au format sfaturi naționale românești și gărzi
naționale: și-au desemnat delegații pentru adunarea cercului
electoral Hărman, din care făceau parte și comunele săcelene și
l-au propus pe părintele Octavian Sântion din Cernatu pentru a-i
reprezenta la Alba Iulia. Pentru Marea Unire au acționat marii
cărturari născuți pe aceste plaiuri: George Moroianu, Alexandru și
Ioan Lapedatu, Victor Nițescu, unii dintre ei membri ai Consiliului Dirigent al Transilvaniei și toți membri ai delegației române la
Conferința de pace; apoi Gheorghe Dragoș, comandantul gărzilor
naționale din Săcele, poetul I.U.Soricu și avocatul Dumitru Cazacu, aflați în toamna lui 1918 în Basarabia. Dar acțiunea de
cea mai mare însemnatate, de-a lungul a sute de ani, au avut-o
înaintașii noștri ale căror nume nu le vom ști poate niciodată, mocanii săceleni, acei ”înainte mergători ai Unirii tuturor românilor”
cum i-a numit Nicolae Iorga, care în preumblările lor de-a lungul
întregului rotund românesc, au dus graiul nostru, visul și speranța
lor pentru Unire; lor să le fim recunoscători și celor peste 250 de
tineri plecați pe front să lupte pentru țară și nemaiîntorși niciodată
acasă, rămânând să înălbească cu oasele lor pământul Patriei.
În aceasta constă măreția actului Unirii: România nu este
opera unui om politic, a unui guvern sau a unui partid, ci forța
istorică a întregii națiuni române, realizată într-un elan țâșnit
cu putere din străfundurile conștiinței unității neamului, cu elan
controlat de fruntașii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligență
remarcabilă spre țelul dorit.
Astăzi, când pășim în anul 98 al Unirii noastre, și cinstim
memoria celor care s-au jerfit pentru ca frații de același neam să
trăiască într-o singură țară, să reflectăm mai profund la ceea ce
ei și-au dorit:o țară liberă, puternică, democratică, în care fiecare cetățean să se poată împlini, o lume a dreptății pentru toate
națiunile, o lume fără războaie.
Ne este dat nouă, generației de azi și celor de mâine, să împlinim visul eroilor și înaintașilor , să readucem acasă, împreună
cu basarabenii, Basarabia, să fim iarăși ce am fost și mai mult
decât atât.
Așa să ne ajute Dumnezeu!
La mulțiani România!
La mulțiani Săceleni!

Prof. Gheorghe Munteanu
Directorul Liceului Teoretic ”George Moroianu” Săcele

Doamnelor și domnilor,
Săcelenii și-au adus și ei o contribuție însemnată la
înfăptuirea Marii Uniri. Gând la gând cu țara, ei au acționat pentru

( NR: alcocuțiune rostită la 1 Decembrie 2015, Săcele)

PE AL NOSTRU STEAG E SCRIS UNIRE

D

e 2000 de ani, înaintașii noștri au înțeles cât este de
important și au luptat pentru cuprinderea pământurilor
strămoșești și a celor de un neam într-un singur stat unitar. O primă asemenea izbândă au înfăptuit regele daco-geților
Burebista împreună cu Deceneu, în secolul I î.Hr.
În 1599, Mihai Vodă Viteazul a reușit să fie, ”din mila
lui Dumnezeu, domn al Țării Românești, al Ardealului și toată
țara Moldovei ”, pentru care a și plătit cu viața. A fost sclipirea
meteorică a primei uniri a pământurilor românești.
Cum toate apele trag spre matca lor, tot așa, provinciile
istorice românești s-au strâns într-un stat: la 1859 s-a înfăptuit
unirea Țării Românești cu Moldova dintre Carpați și Prut, la
1878 Dobrogea a revenit Principatelor Unite în urma războiului
de independență, iar la 1918 Basarabia, Bucovina și Transilvania
împreună cu Banatul, Crișana și Maramureșul s-au unit cu țara

mamă.
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Scrutând ultimii 2000 de ani scurși peste
neamul nostru și peste pământurile noastre ce sunt cuprinse între Nistru și câmpiile Tisei, între Dunăre, Marea Neagră
și Carpații Păduroși este imperios necesar să cunoaștem, să
înțelegem și să reținem câteva date și evenimente semnificative.
Prima mare confruntare pentru apărarea pământurilor
noastre au avut-o dacii în frunte cu Decebal împotriva romanilor
conduși de împăratul Traian. De la Zamolxis știau apărătorii gliei
că nu este onoare mai mare decât a-ți apăra țara și nici răsplată mai
mare decât nemurirea celor căzuți în luptă. În cele două confruntări
din anii 101-102 și 105-106, luptele au fost îndârjite. Victoria
decisivă și deplină a lui Traian a însemnat dispariția regatului dac
și transformarea teritoriului său în provincie romană. În cei 165
de ani de ocupație, până la retragerea Aureliană (279), s-a realizat
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romanizarea populației și difuzarea limbii latine. După retragerea
armatei și administrației romane din Dacia, determinată de imposibilitatea apărării granițelor, a urmat o perioadă înnegurată 1000 de ani de năvăliri ale popoarelor migratoare cu confruntări,
suplicii și jertfe, dar apele trec și pietrele rămân. Așezate în
calea răutăților și în menghina a trei imperii hrăpărețe, provinciile istorice au fost și au rămas cu o structură etnică majoritar
românească.
Începând cu secolul al XI-lea, în Transilvania pătrund
dinspre vest, ungurii și confruntarea cu voievozii formațiunilor
statale (Menumorut – în Țara Crișurilor, Gelu – în Podișul transilvan (Terra Ultrasilvana) și Glad – în Banatul sârbesc) este
încrâncenată. Cucerită pas cu pas, Transilvania a avut totuși
statutul de voievodat în cadrul Regatului
ungar. Puțini la număr, ungurii au adus și
alte elemente etnice (secui, sași, cavalerii
teutoni) pentru a administra teritoriul, a păzi
trecătorile Carpaților Răsăriteni sau pentru
prozelitism catolic dincolo de Carpați.
La sfârșitul sec. al XIV-lea, turcii
otomani ajung să stăpânească o mare parte
a Peninsulei Balcanice. Înaintarea lor este
inevitabilă și ca urmare Țările române sunt
angajate succesiv în confruntări cu statul
otoman; mai întâi Dobrogea (1388) și Țara
Românească (1388,1391), apoi Moldova
(1420) și Transilvania (1420-1421). Dobrogea cade sub otomani și e transformată în
pașalâc la 1417. Țara Românească, Moldova
și Transilvania au cunoscut în secolele XV
– XVIII transformarea unor părți ale teritoriilor lor în raiale sau pașalâcuri, dar au rămas
entități politico-teritoriale cu autoguvernare
sub suzeranitatea Porții (plata haraciului
către otomani). Înfruntarea Semilunii a fost îndârjită în bătăliile
lui Mircea, Vlad Țepeș și Mihai Viteazul, ale lui Ștefan cel Mare
și Ioan Vodă precum și ale lui Iancu de Hunedoara. Ieșirea de sub
povara suzeranității s-a reușit din când în când, dar efemer.
Înfrângerea Porții otomane sub zidurile Vienei (1683) a
fost urmată de așa numita Diplomă leopoldină (1691) care fixa
în cele 18 articole ale ei statutul politic și regimul intern al Transilvaniei. Curtea din Viena a preluat progresiv cârmuirea efectivă
a Transilvaniei, care și-a văzut astfel lichidată treptat autonomia
(nu însă și individualitatea politică, rezultată din statutul de ocupat).
O manifestare fermă pentru unire a fost cea de pe Câmpia Libertății, la Adunarea de la Blaj din 3/15 – 5/17 mai 1848,
când s-a strigat ”Noi vrem să ne unim cu Țara”, protestându-se
împotriva unirii cu Ungaria hotărâtă de guvernul de la Budapesta,
condus de Lajos Kossuth. Înfrângerea revoluției Ungare (1849)
a amânat includerea Transilvaniei în componența Ungariei.
Războiul Austriei cu Prusia și înfrângerea armatei austriece la Sadova (1866) a precipitat decizia lui Franz Josef de a așeza pe noi
baze Imperiul austriac. Reorganizarea Imperiului (1867) s-a făcut
pe temeiul constituirii unei monarhii dualiste, Austro-Ungaria.
Aceasta a avut ca urmare intrarea sub administrația guvernului de
la Budapesta a teritoriilor care aparținuseră regatului medieval ungar, inclusiv Transilvania. După o existență multiseculară, vechiul
voievodat/principat își pierde individualitatea politico-teritorială
și este încorporat Ungariei. Ceea ce au vrut revoluționarii unguri
în 1848 era acum acordat oficial de Curtea din Viena. Răspunsul
românilor nu s-a lăsat așteptat. Prin fuziunea celor două partide,
cel din Banat (înființat în 1869) și cel din Transilvania, se constituie Partidul Național Român (1881), însumând forțele ambelor

provincii. Programul adoptat de conferința de unificare (Sibiu) și
acțiunile întreprinse (Memorandumul, etc.) însumează obiective
și fapte pentru realizarea idealurilor și opțiunilor populației majoritare românești. Drumul spre unirea cu Țara era fără întoarcere.
După întemeierea lor ca state și Țara Românească (1330 )
și Moldova (1359) au avut adeseori teritoriile ocupate și hăcuite.
Țara Românească, sute de ani cu statutul de suzeranitate față de
Poartă,cu raiale la Brăila și la Giurgiu, suferă și ocuparea Olteniei
(1718 – 1739) de către Austria. Moldova, de asemenea, fiind timp
de secole sub regimul suzeranității otomane, trece prin rapturi și
mai devastatoare. Tot Austria îi ocupă partea de nord (1775), pe
care o numesc Bucovina și o încorporează Imperiului habsburgic,
invocând ”ajutorul” diplomatic dat Porții în
războiul ruso-turc încheiat prin pacea de la
Kuciuk-Kainargi.
Deși teritoriul Moldovei fusese recunoscut de țarul Petru cel Mare care a semnat
tratatul de la Luțka (24 aprilie 1711), în care
este consemnat în art. 11: ”Pământurile principatului Moldovei, după vechea hotărnicie
moldovenească asupra cărora domnul va
avea drept de stăpânire, sunt cele cuprinse
între râul Nistru, Camenița, Bender cu tot
ținutul Bugeacului, Dunărea, granițele țării
muntenești și ale Transilvaniei și marginile
Poloniei, după delimitările făcute cu acele
țări”, rușii, fără să-și facă scrupule, ocupă
în urma unui nou război ruso-turc, partea
Moldovei dintre Prut și Nistru (Basarabia).
Cele două rapturi au deschis drumul
Golgotei pentru cele două provincii ale
Moldovei. Dacă în urma războiului Crimeii
(1856) se retrocedează Moldovei trei județe
din Basarabia (Cahul, Bolgrad și Izmail), ele sunt din nou acaparate de ruși în urma războiului de independență încheiat prin tratativele de la San Stefano (19 februarie/3martie 1878) și tratatul
de la Berlin (1/13 iulie 1878); aceasta drept răsplată că armata
română le-a sărit în ajutor, la cererea lor,ca să nu-i arunce turcii în
Dunăre.
În anul, binecuvântat de Dumnezeu, 1918, după un război
cumplit, provinciile istorice românești s-au strâns împreună
în statul național unitar, împlinindu-se visul atâtor generații și
biruința dreptății asupra imposturii.
***
Unirea semnifică pentru români ființarea teritoriilor
național-istorice într-un stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil, dar semnifică și unitatea tuturor cetățenilor țării
în raport cu drepturile și îndatoririle asigurate prin constituție și
legislație.Analizând rezultatele administrării țării în ultimul sfert
de secol, vom costata cu profundă tristețe și îngrijorare, dar și
cu revoltă, că indiferent cine a condus țara, în loc să realizeze
unitatea neamului pe principii și măsuri sănătoase, a reușit pe
deplin să împartă societatea în două tabere: privilegiați (cei cu
reglementări speciale) și defavorizați (cei cu impozite, reduceri
de salarii, amânarea restituirii drepturilor la calendele grecești,
șomaj și pribegie). Dintre privilegiați se detașează casta celor pe
mâna cărora a ajuns bugetul statului, bogățiile naturale și mijloacele de producție ale țării; ei au făcut cu acestea ceea ce știu
ei cel mai bine – le-au valorificat în interes personal prin hoție
și corupție. Ei nu au de cele mai multe ori nici priceperea, nici
răbdarea să prospere prin muncă cinstită, prin instruire, prin
performanță. Și-au aranjat prin imunitate statutul care să-i apere
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și atunci când sunt cu mâinile până la umeri în sacul cu bani al
statului; iar ca să nu le scape ceva, această tagmă și-a făcut legi
speciale și pentru câștigurile când vor fi la pensie.De ce așa? Pentru că așa vor ei. Bineînțeles că această castă și-a format ciracii,
în mâna cărora au împins contractele cu statul, colaboratori care
sunt și furnizorii comisioanelor.
O altă castă este constituită din cei cu venituri neimpozabile. De ce banii neînregistrați percepuți sau primiți pentru anumite servicii sunt considerați diferit: venit neimpozabil, șpagă,
bacșiș sau donație? De ce unii trebuie să declare toate veniturile, iar alții nu? Nu trebuie știut care este venitul real al fiecărui
cetățean, al fiecărei categorii profesionale?
De ce aprobarea investigației privind colaborarea cu securitatea, de către CNSAS, sau investigarea faptelor infracționale
ale persoanelor din alte caste sunt condiționate de aprobarea forurilor conducătoare ale acestor profesiuni? De ce, de ce, de ce?
Ar trebui privită și tratată cu mai multă atenție și casta
celor care primesc ajutoare sociale. Oare este normal ca unor oameni apți de muncă să li se asigure un venit fără să li se pretindă
nici un aport pentru comunitățile în care trăiesc? Ce se obține
prin aceasta: masă electorală, dezinteres pentru muncă, cohorte
de cerșetori, sfidarea celor care-și câștigă pâinea cea de toate
zilele prin muncă? Cu pomană nu vom ridica acești indivizi la
demnitatea de om. Lor trebuie să li se asigure locuri de muncă, nu
ajutoare sociale.
Datoria sfântă a generației actuale rămâne realizarea
pe deplin a unirii: unirea pământurilor românești și unitatea
neamului românesc. Avem nu numai speranța, dar și convingerea nestrămutată că generația de astăzi va fi, la rândul ei, la
înălțimea marilor noștri înaintași: Decebal, Măria Sa Ștefan cel
Mare, Mihai Vodă Viteazul Unificatorul, Alexandru Ioan Cuza, a
eroilor de la Mărășești, a apostolului neamului Nicolae Bălcescu,

Î

ale cărui cuvinte trebuie zidite în inima și mintea fiecărui român:
”Ținta noastră nu poate fi alta decât unitatea națională a
românilor ... Românismul dar, e steagul nostru, supt dânsul
trebuie să chemăm pe toți românii”
În contextul ființării etnicilor români în provincii istorice
care au ținut de cele trei imperii, cu sutele de ani, deși suntem de
același neam și avem aceeași limbă, mentalitățile și apucăturile
sunt în bună măsură, diferite, fiind puternic influențate de cei cu
care am conviețuit. Modul de supraviețuire, educația, exemplele
stăpânilor vremelnici, existența și aplicarea unor reglementări
diferite au determinat mentalități și comportamente specifice –
peșcheșul, duplicitatea, privilegiile, trădarea. Acestea sunt evidente și azi, iar dacă problemele nu vor fi tratate corespunzător
ele vor trena încă mulți ani.
Fără desființarea privilegiilor, egalitatea cetățenilor țării
este doar o poveste scrisă în constituție pentru îmbrobodit naivi. Unitatea cetățenilor, componentă intrinsecă a unirii, reclamă
cu tărie și fără întârziere, desființarea tuturor privilegiilor. Fără
egalitatea tuturor, fără o unitate a principiilor, fără reglementări
unice pentru toți cetățenii, unirea nu este deplină. Fără iubire și
sacrificiu pentru neam și țară, fără spirit civic și munca îndârjită a
fiecăruia și pentru comunitate, fără cinste, fără onoare, fără solidaritate, fără altruism, unirea nu este unire.

Traian Florea
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TOAMNĂ NORMANDĂ

nțelepciunea populară spune că „toamna se numără
bobocii”. Deși toamna sosește cu toate roadele sale
bogate, o tristețe „iremediabilă” (vorba poetului
G.Topârceanu) ne cuprinde
odată cu îngălbenirea frunzelor și căderea primelor
brume. Natura se pregătește
de somn.
De fapt întreaga viață a plantelor și a
Pământului se retrage în
adâncuri, unde va germina
noile roade ale anului ce va
să vină. Conștiența ființei
noastre terestre se trezește
din adormirea și visarea
verii și este gata să înceapă Sus: Tăierea panglicii inaugurale
lupta cu lunile întunericu- la Foire a l`andouille Vire 2015
lui și ale frigului. Lumina
interioară crește pe nesimțite și se naște la Crăciun,
odată cu Pruncul nostru interior pe care dorim atât de
mult să-l păstrăm în inima noastră.
În această toamnă splendidă, plină de roade și
lumină, comunitatea săceleană a fost invitată să participe la un eveniment neobișnuit : „Foire a l`andouille”
un târg ce se desfășoară de 27 de ani în fiecare toamnă,
în orașul înfrățit Vire, din departamentul Calvados, Regiunea
Normandia de Jos, Franța. Acest târg îi reunește pe toți artizanii și
meșteșugarii normanzi sau din alte regiuni vecine, timp de patru
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zile, într-o manifestare dedicată științei de a face totul manual,
asemeni străbunilor noștri. Este vorba despre produse alimentare
tradiționale: mezeluri, compoturi, sucuri din fructe, vin, alcool din
mere (calvados), gemuri, mâncăruri tradiționale,
etc., etc. Alături de țăranii normanzi (numiți astăzi
„fermieri”) sunt invitați și meștesugari din regiunile vecine: Bretania, Picardia, Alsacia și Lorena,
Ile –de –France etc.
Confreriile brânzarilor, mezelarilor, podgorenilor, parfumerilor, se
Jos: Primirea oficialităților cu
întrec în fabricarea unor
pâine și sare în standul României
produse alimentare și
la Foire a l`andouille Vire 2015
cosmetice sănătoase, în
care amprenta umană
este maximă. De unde
această tendință retro,
într-un stat foarte urbanizat și industrializat?
S-au săturat oamenii
de mâncarea de la super-market? Renunță ei
la ritualul sfârșitului de
săptămână de a merge
la cumpărături în noile
catedrale ale consumismului? Evident că nu.
Târgul acesta, organizat de Confreria Adevăraților
Fabricanți de Andouille din Vire, este o alternativă pentru cei
care au conștientizat deja pericolele mâncării produse de mașini:

• Plaiuri Sacelene

• Actualitate

rețete secrete pline de maJouault din Moeciu de Sus, icoanele pe sticlă ale picterii de bază cu chimicale
torului Ioan Burcea din Brașov, lucrările ceramistucancerigene și conservanți.
lui Ioan Mircea Craioveanu din Codlea, ouăle înconȘi cum îi stă
deiate de doamna Viorica Semeniuc din Sucevița,
bine oricărui târg care se
panourile de prezentare a orașului Săcele, decorurile
respectă, există un „Inviscenei pentru spectacolele Ansamblului Mărțișorul
tat de onoare”. Anul acesta
al Casei de cultură a studenților din Cluj-Napoca și
invitatul de onoare a fost
a muzicienilor care-i acompaniau, confecționate de
România și Săcele. „RouNicolae Cândea, drapelele României, fundalurile
manie a l`honneur !” cum
tricolore ale standurilor asociației Vire-Săcele, mospun francezii. În fața unei
bilierul standurilor ș.a.
astfel de invitații nu poți
Joi dimineața, la ora 10.00 a avut loc deschisă rămâi indiferent. Comiderea
oficială a Târgului, în prezența oficialităților
Standul artistei Viorica Semeniuc la Foire a
tetul de înfrățire Vire-Săcele
regionale și locale (o doamnă senator de Normandia,
l`andouille Vire 2015
ne-a transmis invitația cu ocazia
subprefect, reprezentantul Regiunii Basse Normandie,
celui de-al XXI-lea schimb teaPrimarul din Vire) și a
tral licean, în luna aprilie, când delegația de liceeni și
Consilierului economic al
profesori francezi a fost primită la Primăria Săcele.
Ambasadei României din
Domnul Primar nu a putut la vremea aceea să dea un
Franța, domnul Gabriel
răspuns referitor la participarea domniei sale la acest
Andronache. Oaspeții au
eveniment. Nu cunoștea calendarul evenimentelor
fost primiți în standurile
locale din toamnă.Peste vară, prinși în noianul vieții
României cu pâine și sare
toride, am uitat de acest eveniment. A sosit toamna
și au admirat picturile,
și odată cu ea, termenul limită de răspuns la această
figurinele și ouăle înconinvitație importantă. Personalitățile locale contactate
deiate artistic. S-au inte(Primar, Viceprimar, Consilieri locali) aveau agenda
resat de posibilitățile de
plină de evenimente și nu puteau lipsi o săptămână
a călători în România, de
de la serviciu.În aceste condiții am reușit să-i conașezarea orașului nostru și
ving pe membrii Asociației de înfrățire Amitie,
de istoricul relațiilor dinStandul pictorului Ioan Burcea la Foire a
Săcele – Vire, să participăm la acest eveniment deosebit
tre orașele noastre. Au urmărit
l`andouille Vire 2015
(Ioan Avasilichioaie, Lucian Natu, Nicolae Cândea, Cornel
meșteșugul picturii pe sticlă, al
Molnar, Florin Bilan și subsemnatul).
modelării lutului și încondeierii
Miercuri,
27
ouălor.
octombrie, am demarat
Pe tot parcursul târgului, cei peste 5000 de
pregătirile pentru târgul
vizitatori, au putut sa se bucure de exponatele
adăpostit de spațioasa
standurilor noastre, să guste bucatele tradiționale
clădire a Hipodromului din
românești preparate în restaurantul unui român staVire și de un cort giganbilit în Paris, precum și vinurile românești oferite
tic din vecinătatea ei. Am
de asociația franceză. Programul zilnic al târgului a
transportat toate materiafost 10.00-19.00, de joi și până duminică. Românii
lele necesare amenajării
din Normandia și din regiunile vecine au fost exstandurilor României și
trem de bucuroși să constate că România nu avea
ale Săcelelor, am reperat
doar un mic stand greu de reperat, undeva într-un
locurile destinate nouă și
colț, ci că standurile sale aveau o maximă vizibiliam început montarea stantate. Am întâlnit multe familii de români venite speConsilierul economic al Ambasadei României
durilor.Prietenii din Vire,
cial pentru acest târg. Au fost fericiți să vadă specdin Paris Gabriel Andronache(stânga) însoțit de
care au avut de altfel inițiativa
tacolele trupei de dansuri Mărțișorul și să guste bucatele
Președintele Comitetului de înfrățire Vire-Săcele
invitării României la târg, Alain Revet (dreapta) la standul celor două Asociații tradiționale. Văzându-i pe acești compatrioți, mi-am dat
de înfrățire la Foire a l`andouille Vire 2015
s-au pregătit temeinic pentru
seama ce dor imens de țară te macină în fiecare zi cât
acest eveniment. Alain Revet,
ești departe de casă. Faptul
președintele Comitetului de înfrățire Vire-Săcele și
că ai un salariu mai mare,
Guy Etasse, trezorierul acestei asociații, au contactat
locuiești într-o casă mai
reprezentanți ai Ambasadei României de la Paris și,
mare nu îți umple sufletul
de asemenea, Biroul de turism al României din Paris,
cu simțirea inconfundabilă
au transmis invitații de participare la eveniment unor
că te afli acasă, că respiri
meșteri populari și unei formații de dansuri populare
aerul care te-a crescut, că
românești.
simți gustul patriei tale. Și
Amenajarea standurilor României a presunu scriu toate aceste dintrpus montarea unor elemente simbolice pregătite din
un patriotism ieftin. Ci din
timp de asociația franceză prietenă sau aduse din
experința mea de peste 30
România: două fotografii mari cu porți mocănești
de ani de călătorii prin Eu(asemeni celei montate de francezi în Parcul Săcele
ropa.
din Vire, și confecționată de domnul Ștefan Lupu,
Concluzia comună a
Grupul de săceleni prezenți la Foire a
l`andouille Vire 2015
concitadinul nostru), expoziția fotografică a lui Laurent
celor două asociații de înfrățire
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• Plaiuri Sacelene

• Actualitate
a fost că francezii și românii pot colabora prietenește în cadrul
unor proiecte ca acesta. Deși ne aflăm la peste 2700 de kilometri
depărtare unii de alții și ne întâlnim o dată la doi ani, putem simți
și acționa împreună dincolo de diferențele lingvistice, religioase și
culturale.
Sunt bucuros să le mulțumesc atât prietenilor francezi
din Comitetul de înfrățire Vire – Săcele, care sunt îndrăgostiți sincer de România și care generează evenimente în care țara noastră
este prezentată în Franța, cât și prietenilor români din Asociația de
Înfrățire Amitie, Săcele-Vire, care au făcut efortul de a participa la
acest eveniment.

a consemnat Dorel Cerbu

P

Unul dintre spectacolele Ansamblului Mărțișorul

PROIECTE DE REFERINȚĂ ALE ANULUI 2015 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC
AU FOST EVIDENȚIATE LA GALA EDUMANAGER

este o sută de reprezentanți ai învățământului românesc
au participat pe 16 noiembrie, la București, la Gala
Edumanager, eveniment așteptat cu interes în fiecare
an. Au fost prezenți la eveniment rectori, prorectori și decani ai
universităților din țară, directori și profesori, inspectori școlari și
furnizori de servicii pentru sistemul educațional.
Gala Edumanager a fost precedată de Seminarul Management Modern în Educație, în cadrul căruia companii de prestigiu au prezentat soluții pentru îmbunătățirea sistemului de
învățământ. “Să nu ne plângem că educația costă mult, să vedeți
cât de mult ne va costa lipsa ei”. Toți au fost de acord cu această
expresie și cu faptul că cea mai bună investiție este cea făcută în
educație. Au fost prezentate soluții de actualitate oferite de Microsoft, HP, TNT Computers, Adservio, HOFAG.
Gala Edumanager a reprezentat un moment marcat de
emoții. A fost lansat Anuarul “Edumanager.ro - Proiecte de
Referință în Educație 2015”, apărut ca rezultat al interacțiunii și
colaborării dintre echipa redacțională a portalului EduManager.
ro și cititorii săi, în covârșitoare parte reprezentanți ai sistemului
de educațional românesc. S-a pornit de la ideea că foarte multe
dintre proiectele și programele realizate în școlile și universitățile
românești, reflectate zi de zi pe portalul EduManager și în newsletterul zilnic al acestuia, care ajunge la peste 4.500 de abonați,
merită să fie reunite anual într-o formă unitară, tipărită, care să
reprezinte o oglindă complexă și obiectivă a activității instituțiilor
de învățământ din România. O parte dintre aceste proiecte au fost
evidențiate, fiind acordate diplome de excelență.
Ca în fiecare an, Gala Edumanager s-a dovedit a fi un
liant între elitele sistemului de învățământ, iar succesul evenimentului se datorează sprijinului oferit de partenerii Dedeman,
Microsoft, HP, ANCMMR, Adservio, TNT Computers, HOFAG,
ECOTIC.
Au fost acordate diplome de excelență pentru proiecte
realizate în anul 2015 următoarelor instituții de învățământ:

cetători de succes - dezvoltare profesională în context interdisciplinar și internațional”
• Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
Cluj-Napoca pentru implicarea în clustere inovative în vederea
promovării potențialului de transfer tehnologic al Universitatății
• Universitatea Danubius Galați pentru portalul de știri Danubius News
• Universitatea “Dunărea de Jos” Galați pentru Salonul de cercetare și inovare UGAL
Învățământ Preuniversitar
• Colegiul Național “Elena Ghiba Birta” Arad pentru TOP
Management
• Colegiul Tehnic “Armand Călinescu” Pitești pentru
“EUROSCOL-iștii de la Armand Călinescu”
• Liceul Teoretic “George Moroianu” Săcele pentru implicarea
în proiecte de voluntariat
• Școala Gimnazială Nr. 117 București pentru Proiectul
Internaţional de Educaţie Interculturală “EDUCAŢIA - legătură
între NEPAL & ROMANIA”
• Colegiul Tehnic “Nicolae Titulescu” Medgidia pentru proiectul “Construim împreună viitoarea ta carieră profesională”
• Liceul Tehnologic “Joannes Kajoni” Miercurea Ciuc pentru
proiectul “Decizii informate prin metode adecvate - Practica și
consilierea școlară în sprijinul dezvoltării profesionale a tinerilor”
• Liceul Teoretic “Iancu C. Vissarion” Titu pentru “Educational
Software and E-learning in Maths for European Students”
• Colegiul Național Pedagogic “Regina Maria” Deva pentru
proiectul “Formare inițială VET cu ajutorul mobilității europene
pentru tinerii informaticieni”
• Colegiul Național “Al. I. Cuza” Ploiești pentru Stagiul lingvistic de civilizație franceză
• Colegiul Național “DoamnaStanca” Satu Mare pentru proiectul “IMPACT-ul culorilor în sufletul copiilor”
• Colegiul Național “Grigore Moisil” Urziceni pentru proiectul
“CHEM GENERATION - Eroii viitorului”

Învățământ Universitar
• Universitatea de Vest “VasileGoldiș” Arad - pentru Platformă
de cercetare transfrontalieră pentru identificarea proceselor celulare ca ținte potențiale pentru terapia personalizată a cancerului
• Universitatea “VasileAlecsandri” Bacău pentru Comunicare
online
• Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” pentru Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară
• Universitatea din București pentru ICVL (International Conference on Virtual Learning) “New Technologies in Education
and Research”
• Universitatea “BabeșBolyai” Cluj-Napoca pentru “Tinericer
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• Plaiuri Sacelene
TABEL NOMINAL

cu membrii cotizanţi ai Asociaţiei Cultural - Sportive “IZVORUL” trim.IV 2015
1

Agache Adrian

61

Costache Ionuț

121

Măţărea Ovidiu

181

Sabo Viorica

2

Alexandrescu Emil

62

Cozma Corneliu

122

Median Susana

182

Sălăgeanu Lucian

3

Arion Mircea

63

Crăcană Petru

123

Median Ghia Maria

183

Sârbu Corneliu

4

Balan Eugen

64

Crăciun Gentiana

124

Median Valeriu

184

Sburlan Mircea

5

Balan Nicolae

65

Crăciunescu Dana

125

Mihaiu Aura

185

Sîrbu Adriana

6

Bancila Bebe

66

Crișan Gheorghe

126

Mihalache Ștefan

186

Slăbilă Gheorghe

7

Banciu Neculai

67

Cserei Gabi

127

Miklos Levente

187

Souca Georgeta

8

Bandi Şeitan Maria

68

Damian Alexandru

128

Mircioiu Lucian

188

Stanciu Vasile

9

Barbat Claudiu

69

Dan Liviu

129

Mircioiu Sebastian

189

Stirliciu Mihaela

Barbu Dan Mircea

70

Daneş Dumitru

130

Mitrea Mihai

190

Stoea Gheorghe

11 Barbu Liviu

71

Diaconescu Adrian

131

Mocanu Elena

191

Stoian Emilia

12

Barbu Nicolae

72

Dîrjan Liviu

132

Modest Zamfir

192

Stoica Stelian

13

Bârsan Horia

73

Dopovecz Iuliu

133

Moldovan Vasile

193

Stroe Aurora

14

Beciu Ioan

74

Dragomir Dănuţ

134

Moraru Adrian

194

Şerban Eugen

15

Beleuţă Eugen

75

Drăghici Valentin

135

Moraru Florin

195

Şerban Ioana

16

Benga Gheorghe Dănuţ

76

Dumitrescu Sorin

136

Moroianu Cantor Emilia

196

Șerban Nicolae

17

Berteanu Dumitru

77

Eftimie Bogdan

137

Mot Teodor

197

Şerban Raul

18

Besoiu Marian

78

Eftimie Ioan

138

Munteanu Dan

198

Șerbănescu Adrian

19

Biriș Mirel

79

Ene Tudoran Anca

139

Munteanu Gigi

199

Ştefănescu Constantin

20

Bîja Ioan

80

Ene Gheorghe

140

Munteanu Livia

200

Taraş Ioan

21

Bîrsan Nicolae

81

Faust Remus

141

Munteanu Ştefan

201

Taraş Mircea

22

Bobeş Gheorghe

82

Flangea Roxana

142

Munteanu Vasile

202

Taraş Lucia

23

Bobeş Haricleea

83

Florea Traian

143

Munteanu Virgil

203

Taraş Răzvan

24

Bobeş Ioan

84

Florescu Gheorghe

144

Muscalu Vasile

204

Taraş Emil

25

Bobeş Ovidiu

85

Fodor Levente

145

Nagy Gabor

205

Tagarici Laurenţiu

26

Boca Gabriel

86

Fulop Anca

146

Nechifor Septimiu

206

Teacă Dorin

27

Bogeanu Alexandru

87

Găitan Ovidiu

147

Necula Dan

207

Teşileanu Costin

28

Bondrea Mihai

88

Georgescu Alexandru

148

Nicolaescu Marinel

208

Teșileanu Ghia Eugenia

29

Bratosin Canu Raluca

89

Georgescu Ioan

149

Nistor Horia

209

Tiru Cristina

30

Bratosin Maria

90

Ghelase Fane

150

Niţescu Romulus

210

Tocitu Viorel

31

Bratosin Sanda

91

Ghişoiu Dorin

151

Obancea Nicolae

211 Tuian Radu

32

Brăinaş Mihai

92

Giuvelcă Ramona

152

Ognean Dorel

212

Țâru Mihaela

33

Bucurenciu Sandu

93

Gîrceag Viorel

153

Oncioiu Maria

213

Țeposu Iulia

34

Bucurenciu Ana

94

Grozea Gheorghe

154

Onica Constantin

214

Ursu Maria

35

Buda Daniela

95

Grozea Victor

155

Oprin Gabriel

215

Ursuţ Gabriel

36

Bulat Elena

96

Guiu Ştefan

156

Ovesia Octavian

216

Vlad E. Adriana

37

Bulat Florentin

97

Hermenean Sorin

157

Pastor Sanda

217

Vlad Adriana

38

Bulea Horia

98

Homorozean Gheorghe

158

Pelin Matei Alina

218

Voicescu Nicoleta

39

Butu Gabriel

99

Hurlup Doru

159

Penciu Aurel

219

Voinea Dumitru

40

Butu Mihai

100

Iacob Mădălin

160

Pepene Nicolae

220

Voinea Emilian

41

Butu Traian

101

Ion Florin

161

Perciog Gelu

221

Voineag Ioan

42

Caian Pandrea Aurel

102

Ionescu Ghe. Nae

162

Peter Sara

222

Vrabie Cristina

43

Califaru Gavril

103

Iordache Dumitru

163

Petrea Ştefan

223

Vrabie Ioan

44

Caloinescu Ioan

104

Ivan Gheorghe

164

Piscoci Romică

224

Vrabie Decebal

45

Caloinescu Jenel

105

Jerău Gheorghe

165

Poenaru Lautenţiu

225

Zamfir Bogdan

46

Cerbu Dorel

106

Jinga Romulus

166

Poenaru Ovidiu

226

Zamfir Dan

47

Cimisliu Ioan

107

Jinga Victor

167

Poenaru Roxana

227

Zangor Lucian

48

Cimpoaie Gabriel

108

Lăzărescu Elena

168

Pop Georgeta

228

Zangor Traian

49

Cioroianu Aurelia

109

Leb Mircea

169

Pop Olga

229

Zavarache Constantin

50

Cirica Alexandru

110 Leucuţa Cristina

170

Popa Florin

230

Zărnescu Ioan

51

Ciupală Mariana

111 Leşescu Mihai

171

Popa Virgil

231

Zbarcea Maria

52

Ciurea Daniel

112 Lipan Florin

172

Posedaru Gheorghe

53

Clinciu Sorin

113 Luca Teodor

173

Primăvăruş Elena

54

Codreanu Elena

114 Lukaci Mihai

174

Purcăroiu Nicolae

55

Coliban Nicolae

115 Lungu Constantin

175

Pușcașu Laurențiu

56

Colţ Radu

116 Lupu Florica

176

Rîşnoveanu Marius

57

Coman Enescu Șerban

117 Lupu Nicolae

177

Rîşnoveanu Mihai

58

Comşa Eugen

118 Lupu Ștefan

178

Rîşnoveanu Ştefan

59

Corfariu Iunian Onoriu

119 Manciulea Gelu

179

Robu Adrian

60

Cornea Ioan

120

180

Roșculeț Claudiu

10

Manea Vasile
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CONDUCEREA ASOCIAȚIEI ”IZVORUL” ȘI REDACȚIA
REVISTEI ”PLAIURI SĂCELENE” VĂ UREAZĂ UN CRĂCIUN
FERICIT ALĂTURI DE CEI DRAGI ȘI UN AN NOU 2016 CARE
SĂ VĂ ADUCĂ NUMAI BUCURII ȘI ÎMPLINIRI.
LA MULȚI ȘI FRUMOȘI ANI!

Îi informăm pe membrii Asociației IZVORUL Săcele că, în urma hotărârii Adunării
Generale a asociației, ținută în data de 14 decembrie 2015, ocazie cu care s-a modificat statutul, data de desfășurare a adunării generale ordinare este în ultima vineri din luna februarie a
fiecărui an.
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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 Liceului Tehnologic „Victor Jinga”.
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REDACŢIA
COLECTIVUL DE REDACŢIE
Inginer BÎRSAN HORIA
Profesor CERBU DOREL
Profesor COLŢ RADU
Jurnalist IACOB MĂDĂLIN
Profesor FLOREA DIANA
Inginer ZAMFIR DAN
Tehnoredactor ROŞCA SILVIU

ISSN 1223 - 9151
ISSN-L 1223 - 9151

