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Maica Stareță Marina
Ctitor al Mănăstirii Sfânta Treime Bic

Maica Stareţă Marina, ucenică a părintelui Arsenie Boca, 

este cea de care se leagă ctitorirea  Mănăstirii Sfânta Tre-

ime Bic, ce este astăzi, la mai puţin de două decenii de la 

edifi carea ei, loc de pelerinaj pentru tot mai mulţi români 

care vor să audă învăţămintele celui supranumit „Sfântul 

Ardealului” chiar din gura celei ce l-a cunoscut personal.

Piatra de temelie a mănăstirii s-a pus la 29 august 1995, 

pe un teren de 10 hectare, primit cu sprijinul autorităţilor 

locale și judeţene, într-o frumoasă poiană cu stejari de la 

marginea satului. În 1997 a fost adusă la Bic, din locali-

tatea Stâna, o biserică de lemn monument istoric, veche 

de 300 de ani, în același an construindu-se altarul de vară 

și  fundaţia pentru biserica mănăstirii. În 2001 s-a făcut 

sfi nţirea mănăstirii. 

Actualmente ansamblul monahal, inundat de fl ori în peri-

oada verii, include, alături de bisericuţa de lemn, biserica 

de zid, chiliile maicilor și spaţiu de cazare pentru 100 de 

persoane, toate realizate cu sprijin fi nanciar din partea 

statului dar și a unor sponsori.

Mănăstirea de la Bic are și o importantă componentă so-

cială, în fosta școală în care s-a început activitatea func-

ţionând în prezent școală confesională cu clasele I-IV și 

grădiniţa, în vreme ce, într-o casă donată mănăstirii de o 

familie de bătrâni, a fost înfi inţat un azil unde își găsesc 

alinarea 25 de bătrâni.

Mănăstirea Sfânta Treime Bic este însă mai mult decât un 

complex de clădiri și asta pentru că cea care este sufl etul 

locului l-a întâlnit în mai multe rânduri pe părintele Arse-

nie Boca, astfel încât astăzi, când cel supranumit Sfântul 

Ardealului nu mai este printre muritori, Maica Stareţă 

Marina împărtășește încă celor interesaţi învăţămintele 

acestuia.

După ani buni de la întâlnirile cu Arsenie Boca, unele din 

cuvintele sale se dezvăluie și capătă înţeles pentru Mai-

ca Stareţă doar în prezent. „Părintele era odată cu noi, la 

masă și ne-a spus: Îmi pare rău că voi pleca și trebuie să 

plec și am multe taine pe care nu pot să le spun și n-am cui 

să le spun acum și mă duc cu ele. M-am tot gândit atunci, 

oare unde merge părintele, oare ce taine are de spus și de 

ce nu ni le spune acum? N-am înţeles. Dar văzând în iar-

na asta că era coada până la poartă și mulţime de lume 

la mormântul părintelui și auzind lumea, fi ecare în parte, 

taine ce are de spus și își primesc răspunsul, așteptând cu 

răbdare fi e ploaie, fi e ninsoare sau vreme bună, mi-am 

primit răspuns în sufl et că acum părintele Arsenie împăr-

tășește taine cu care a plecat fi ecăruia în parte. Chiar mie 

personal mi-a zis: Nu vă năcăjiţi. Că dacă mă duc o să vă 

ajut mai mult”, spune stareţa.

Pentru aceste învăţăminte, dar și pentru multe alte amin-

tiri cu părintele Arsenie Boca vin astăzi la Bic tot mai mulţi 

pelerini, dornici să o întâlnească pe cea care l-a cunoscut 

personal pe Sfântul Ardealului iar acum îi propovăduiește 

învăţămintele.





Elly Berkovits Gross
Supravieţuitoare a Holocaustului

Elly Berkovits Gross este o supravieţuitoare a Holocaustului 

originară din Șimleu Silvaniei, ce a fost deportată la vârsta 

de 15 ani din Ghetoul Cehei la lagărul de la Auschwitz-Bi-

rkenau. 

În toată perioada de aproape un an de detenţie ea nu a ști-

ut că lagărele erau concepute pentru exterminarea evrei-

lor,  sperând în tot acest timp în reîntregirea familiei și aș-

teptând în fi ecare duminică să-și revadă mama și fratele.

„În 27 mai 1944, sâmbătă, era o zi foarte frumoasă, cu soa-

re, dar nu pentru noi. Primul transport de 3.106 persoane 

mama fratele și eu am fost. Ne-au spus să intrăm într-un 

cort de pânză și ne-au controlat, ne-au dezbrăcat până la 

piele, să nu avem nimic. Asta a ţinut de sâmbătă dimi-

neaţa până seara. Seara ne-au condus la vagoane, unde 

95-100 de persoane au intrat într-un vagon și repet, Cras-

na curge pe acolo și ne-au dat o găleată de apă la atâtea 

persoane, care a însemnat câte o picătură pentru fi ecare 

și o găleată pentru nevoi. Am pornit seara și ne-au dus în 

gara de la Șimleu, unde am stat o zi întreagă în soare, în 

vagon. Transportul a pornit în noaptea de 28 către 29 mai. 

(...) Pe drum s-a născut un copilaș. Erau și oameni care au 

murit și morţii erau trași într-o parte, în vagon. Când am 

coborât din vagon, morţii, copilul cel născut cu mama și cei 

care nu puteau umbla au fost aruncaţi într-o căruţă trasă 

de bărbaţi cu haine în dungi. 

Zona era înconjurată cu sârmă ghimpată, bărbaţii strigau, 

câinii lătrau. Am văzut coșuri din care ieșea fum și fl ăcări 

roșii câteodată. Aerul era plin de fum gros. Nu se vedea 

cerul, era ca o ceaţă și mirosea a cauciuc ars. Din depărtare 

am auzit muzică simfonică. 

Am fost despărţiţi în două grupuri: mamele cu copiii și 

fetele mai tinere într-o parte, bărbaţii în vârstă cu băieţii 

mai tineri într-o altă parte. În ultimul moment, un ofi ţer 

îmbrăcat bine, cu mănuși albe, a făcut un semn și atunci 

un soldat m-a împins către grupul de bărbaţi. Am fugit și 

i-am făcut semn mamei cu mâna și ultima dată i-am văzut 

în viaţă. Mai târziu, după război, am afl at că au fost gazaţi”, 

povestește supravieţuitoarea Holocaustului. 

În toată perioada cât a fost în lagăr, tânăra ce avea pe 

atunci doar 15 ani nu și-a dat seama că este un loc de ex-

terminare a evreilor, ea sperând că se va revedea cu mama 

ei.

„Stăteam în curte și plângeam după mama. Atunci a venit 

cineva la mine și mi-a spus: nu plânge, într-o duminică 

o să aveţi întrunire de familie. Cum am fost o fată de 15 

ani, naivă, am crezut și tot timpul cât am fost acolo am 

așteptat în fi ecare duminică să o văd pe mama”, afi rmă Elly 

Berkovits Gross.  

În august 1944 a fost selectată pentru a merge la o fabrică 

unde a lucrat pentru Volkswagen, iar mai apoi mutată în 

aprilie 1945 la Salzwedel, în Gemania. În 14 aprilie a fost 

eliberată de americani.  Elly Gross trăiește în prezent în 

statele Unite ale Americii.  





Ligia Alexandra Bodea
Fata de la Iaz

La numai 12 ani, Ligia Bodea și-a început activitatea de colec-

ţionar de obiecte tradiţionale de pe Valea Barcăului, a Crișului, 

din Munţii Zărandului și zona de sub Meseș. Amenajat în case 

ţărănești ce datează din secolul al XlX-lea, Muzeul de Artă Po-

pulară „Ligia Bodea” din localitatea natală Iaz adăpostește o 

importantă colecţie formată din obiecte de uz gospodăresc, 

costume populare, lăzi de zestre, perne, ţesături, obiecte de 

ceramică din anii 1850 - 1870, porţelan de Halahaz, din ve-

chiul Imperiu Austro-Ungar. 

Absolventă de kinetoterapie, Ligia nu vrea să-și abandoneze 

pasiunile, visând chiar la un muzeu etnografi c în aer liber pe 

care este în curs de a-l pune pe picioare la Iaz, cu sprijinul fa-

miliei și a altor pasionaţi de cultura rurală.   

„Am început în anul 2004, când aveam 12 ani la un an după 

moartea bunicii mele, care a locuit în această casă și de care 

am fost foarte atașată, pentru că ea m-a crescut. Aici am locu-

it și eu. Avea și bunica obiecte în casă, cum era în orice casă ţă-

rănească: lădoi, pat cu perne, costume populare. Toată lumea 

care venea pe la noi - rudenii, prieteni, cunoscuţi - le spuneau 

părinţilor mei să demoleze casa, pentru că nu arată bine pe 

lângă cea nouă. Eu m-am împotrivit, spunându-le că nu vreau 

să o demoleze, pentru că eu vreau să fac muzeu. Nu m-au cre-

zut. La început, adunam obiectele cu sacul. Mergeam la femei 

din sat, făceam diferite munci, le spălam haine, ca să îmi dea 

diferite obiecte, pentru că nu aveam bani să le plătesc. După 

aceea au intervenit și părinţii, care m-au sprijinit fi nanciar”, 

rezumă tânăra colecţionară povestea casei-muzeu.

Pe lângă pasiunea pentru tradiţia populară, Ligia Alexandra 

Bodea mai are una - aceea de a picta icoane pe sticlă. De ase-

menea, împreună cu familia ei, artista organizează în vacan-

ţele de vară tabere de pictură pentru copii, care se pot bucura 

de mâncare „ca la bunica acasă”, de aer curat și de priveliști 

de neuitat.

„În anul 2009 am început cursul de pictură pe sticlă, având 

foarte multe picturi pe sticlă, în colecţia proprie, realizate de 

meșterii iconari, care erau într-o stare degradată. Atunci am 

zis că dacă eu învăţ să pictez pe sticlă, cu timpul îmi voi putea 

restaura singură icoanele. Nu m-am gândit atunci la o tabără, 

ci doar vroiam să învăţ să pictez. În 2010 am organizat prima 

tabără de pictură pe sticlă, pentru ca să înveţe și copiii. Se fac 

tabere de pictură pe sticlă, dar stilul în care realizează lucrări-

le e unul naiv. Noi facem în alt stil, bizantin, mai elevat, fi gura 

umană fi ind mai bine reprezentată”, spune Ligia.

Ultimele preocupări ale tinerei din Iaz sunt legate de punerea 

în valoare a unor reţete tradiţionale învăţate de la bunicile ei, 

prin prepararea unor siropuri, dulceţuri și a altor preparate ce 

au la bază exclusiv produse naturale, pentru a putea fi  degus-

tate de turiștii care trec pragul „Casei fetei din Iaz”.  

„Am făcut anul acesta sirop de soc, mure, zmeură, vișine, 

căpșuni, fructe de soc și dulceaţă de pere, zmeură și mure, 

zacuscă de vinete și de hribi, ciuperci uscate și pere uscate. 

Voi face miere de prune, prune uscate, dar și dulceaţă de mă-

ceșe. Intenţia mea este de a ne reîntoarce la reţetele vechi, 

prin pregătirea acestor bunătăţi, iar cei care vin la „Casa fetei 

din Iaz” să aibă oportunitatea de a degusta aceste delicatese”, 

afi rmă tânăra din Iaz.   





Iosif Oros
Păstorul albinelor

Inventator al colectorului de polen, dispozitiv studiat azi în 

manualele de apicultură, cu numeroase participări la con-

grese și întâlniri internaţionale de profi l, Iosif Oros, cel mai 

experimentat apicultor din Sălaj și probabil unul dintre cei 

mai buni din ţară, și-a dedicat viaţa unui domeniu difi cil 

și pretenţios, cu o pasiune ridicată uneori la nivel de artă. 

Ca răsplată, apicultura i-a oferit în schimb tot ceea ce și-ar 

fi  putut dori, atât din punct de vedere material, cât și în 

ceea ce privește uneori simpla bucurie de a lucra alături 

de cele mai harnice și organizate vieţuitoare ale planetei 

- albinele.

De albine, Iosif Oros s-a ocupat încă de la o vârstă fragedă. 

„La cinci ani m-au pus ai mei pe mine și pe fratele meu 

să prindem trântori”, își amintește acesta, la vârsta 13 ani 

apucându-se efectiv de lucrul în domeniul apiculturii. Vre-

me de 28 de ani și jumătate a lucrat la Asociaţia Crescăto-

rilor de Albine (ACA) Sălaj, de unde s-a și pensionat. Altfel 

spus, o viaţă dedicată apiculturii, meserie pe care a făcut-o 

cu pasiune și o va sluji în continuare, atât cât sănătatea îi 

va permite.

„Eu cred că în niciun alt domeniu nu mă puteam realiza 

fi nanciar sau să văd lumea așa cum a fost în cazul apicultu-

rii. Dar asta înseamnă în primul rând să fi i sluga stupinei. 

Dacă nu muncești și nu slujești stupina cu adevărat nu ai 

nicio șansă. Iar la un apicultor cel mai mare dar lăsat de 

Dumnezeu este să fure de la natură cu albinele, nu din bu-

zunarul oamenilor”, explică Iosif Oros.

O adevărată enciclopedie apicolă, Oros păstrează cu sfi n-

ţenie regulile de bază ale unei producţii de miere, polen 

sau lăptișor de marcă sută la sută naturale, principii care 

au făcut ca renumele său să depășească de mult graniţele 

judeţului și chiar ale ţării.

Mulţi practică apicultura, dar puţini dintre ei vor ieși la 

pensie cu această meserie. Mulţi au stupi, dar puţini vor 

avea numele trecut în cărţile de profi l, pentru o parte 

componentă a acestora. Unul dintre ei este Iosif Oros. Unul 

dintre cei „aleși”.





Irma Molnár
Femeie, preot, mamă

Și-a scos, la propriu, enoriașii din noroi, alegând să se sta-

bilească, acum mai bine de două decenii, într-un mic sat 

din Sălaj unde niciun bărbat preot n-a vrut să slujească, 

din cauza sărăciei lucii și condiţiilor grele de viaţă. Cu spri-

jinul Celui de Sus, al soţului și al comunităţii locale a ridicat 

în sat un orfelinat ce este astăzi casă pentru 75 de sufl ete, 

înfi inţând în paralel, sub tutela parohiei reformate, o im-

presionantă gospodărie, cu grădini, solarii, oi, vaci și porci, 

o moară, o fabrică de pâine și una de produse lactate și, 

mai nou, instalaţie de făcut suc de mere. Dacă mai adău-

găm un cămin pentru bătrâni construit într-un sat apropi-

at, un centru pentru copiii străzii în Cluj-Napoca și cei cinci 

copii pe care i-a crescut, avem imaginea, impresionantă și 

tulburătoare, a Irmei Molnár, femeia-preot reformat ce a 

salvat de la dispariţie satul Jebucu, ce este astăzi o comu-

nitate înfl oritoare și plină de viaţă.

Femeie, preot, mamă - roluri diferite pe care a reușit să le 

joace, cu succes, într-un sat uitat de lume din Sălaj.

„Cred că a fost o întâlnire norocoasă, între oameni și familia 

preotului, dar și o întâlnire cu Dumnezeu. Fără aceste trei 

părţi, nu puteam face nimic. Un preot nu poate face singur 

nimic, îi trebuie o comunitate. Dacă această comunitate nu 

este lângă preot, iar nu ajungem nicăieri. Aici asta a fost 

norocul, că oamenii au cerut să facem ceva. În multe sate 

vine preotul și spune: să facem asta. Oamenii spun: dacă 

îi trebuie preotului, să facă. Dar aici oamenii au venit să 

facem ceva. Și dacă a fost rugămintea lor, nu mi-au putut 

spune mai apoi că nu ajută. (...) Comunitatea a stat lângă 

mine. Este adevărat că și noi am stat lângă ei. Lucrurile au 

venit unul după altul. Întotdeauna spun că dacă am fi  stat 

la masă să scriem ce vom face, n-am fi  putut să planifi căm 

ce am realizat aici”, conchide pastorul reformat din Jebucu.

„Viaţa și slujba doamnei Molnár Irma e o adevărată sculp-

tură însufl eţită, întruchipată în mâna lui Dumnezeu. După 

terminarea Teologiei a fost numit ca preot capelan în jude-

ţul Bihor, au urmat apoi alţi trei ani la parohia reformată 

din Cuzăplac, judeţul Sălaj, și începând din luna octombrie 

a anului 1992 a fost ales ca preot paroh la parohia reforma-

tă din Jebuc. Cea ce a urmat aici după această dată poate fi  

exprimat în două cuvinte: minune cerească. Minunea cea 

mai de preţ a vieţii pământești, a existenţei umane este 

menirea omului de a-i ajuta pe ceilalţi, deoarece numai 

atunci putem trăi cu adevărat pentru noi înșine, dacă trăim 

pentru semenii noștri. Omul poate avea o viaţă cu atât mai 

desăvârșită cu cât încearcă desăvârșirea vieţii altora. De o 

asemenea minune a putut să se bucure și comunitatea din 

Jebuc, datorită doamnei preot. (...) Pe Molnár Irma, ca și 

preot, ca și coleg, nu o dată am văzut-o și o văd lăcrimând, 

în ciuda puterii sale care ne-a impresionat mereu. Mul-

ţumesc, mulţumim, dragă Irma, în numele comunităţii 

din Jebuc, în numele tuturor acestor lacrimi izbucnite din 

credinţă și vărsate din inimă pentru copii orfani veniţi la 

Jebucu pentru a-și găsi aici un nou cămin”, afi rmă Vincze 

István, protopopul Protopopiatului Reformat Călata.





Kate Lowes 
De la Silicon Valley la Sângeorgiu de Meseş

După o viaţă de muncă în mediul corporatist, în companii pre-

cum IBM sau chiar în „raiul” afacerilor în înalta tehnologie din 

Silicon Valley, la aproape 60 de ani, Kate Lowes a schimbat con-

fortul unui apartament din Anglia cu austeritatea unei case din 

Sângeorgiu de Meseș, un mic sat din Sălaj, situat într-un peisaj 

pitoresc, pe o vale din partea vestică a Munţilor Meseș. Ajunsă 

în sat întâmplător, în urmă cu doi ani, britanica s-a îndrăgostit 

iremediabil de frumuseţea locurilor, aerul curat, hrana sănătoasă 

și oamenii locului și vrea acum să pună experienţa sa la dispozi-

ţia comunităţii din localitate, pentru a o ajuta să crească și să se 

dezvolte, cu sprijinul tehnologiilor moderne.

„Mi-a plăcut numele de Sângeorgiu pentru că Sfântul Gheorghe 

este patronul spiritual al Angliei, desigur, și ziua sa este sărbăto-

rită în ambele ţări în 23 aprilie, ceea ce mi-a dat sentimentul că 

există o conexiune. Sângeorgiu este realmente la capăt de drum. 

Nu poţi trece prin Sângeorgiu pentru a merge undeva. Vii aici și 

pentru a pleca trebuie să te întorci prin aceleași locuri. Trebuie să 

privești împrejur și să vezi locurile, cu munţi și văi, și liniștea de 

aici. Chiar și în zilele friguroase am simţit căldură aici, am simţit o 

atingere care m-a intrigat și m-a determinat să vreau să afl u mai 

mult. (...) Am descoperit la Sângeorgiu de Meseș o comunitate 

trăind în același mod ca cea din Anglia, în care m-am născut și 

am copilărit, în anii ‘50. M-am născut în 1955 și cei din comunita-

tea mea natală încă aveau cai cu care lucrau pământul. Acum caii 

s-au transformat în tractoare și există tot felul de utilaje pentru 

agricultură. A fost ca o reîntoarcere în copilărie. Am călătorit în 

întreaga lume timp de 40 de ani. Am locuit în America, am lucrat 

în India, am fost implicată în proiecte în Thailanda și China, dar 

acest loc m-a intrigat”, spune britanica.

Odată ajunsă în sat, Kate Lowes a descoperit o altă viaţă guver-

nată de cu totul alte legi decât cele ale consumerismului, dictate 

de mall-uri și supermarketuri. Mai mult, a realizat că viaţa de aici 

o face mult mai sănătoasă, într-un mediu curat și lipsit de stres, 

așa că a ales să se mute în sat.

„În Anglia mergeam lunar la mall unde cumpăram haine. Dula-

pul era plin de haine pe care nu le-am purtat niciodată. Aici, nu 

trebuie să cumpăr nimic cu excepţia unei mici cantităţi de hrană. 

Mănânc în special fructe și legume și totul este organic. Sufăr de 

astm și în Anglia luam o grămadă de medicamente. Aici astmul 

a dispărut. Este un mediu foarte sănătos. Am internet, telefonul 

mobil funcţionează bine, așa că îmi pot derula afacerile și de 

aici. Cheltuielile mele au scăzut la circa 100 de lire lunar. Când 

am venit aici cheltuiam o grămadă de bani la supermarket. Chiar 

comandam unele produse din Anglia. Mi-am adus și brânză en-

glezească și unele produse care nu le puteam găsi în România. 

Nu puteam mânca șuncă pentru că nu era din Anglia, iar acum 

nu mai pot mânca șunca din Marea Britanie. Șunca de aici este 

deosebită. Dieta mea s-a schimbat dramatic de la prima vizită. 

La început îmi era poftă de mâncare englezească, pentru că în-

tregul meu corp era condiţionat să supravieţuiască cu glutamat 

de monosodiu din mâncărurile rapide, în special cele chinezești 

și indiene. Dar am început să-mi fac mâncăruri cu reţete proprii, 

din produse locale, în special legume. Greutatea corporală mi-a 

scăzut de la 94 de kilograme la 69 de kilograme, în ultimii doi ani. 

Energia mea este la cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani, ceea ce 

este uimitor. Dorm bine, nu sufăr de dureri de cap sau de stomac. 

Toate aceste dureri le aveam în UK. Schimbările se datorează di-

etei și mediului înconjurător. Ceea ce am învăţat aici, în ultimul 

an, a fost foarte bun pentru întreaga mea constituţie, începând 

de la nivelul de stres și până la modul de alimentaţie. Acestea 

sunt motive foarte bune pentru a-mi dori să rămân aici”, afi rmă 

aceasta.

Kate Lowes este și un sufl et de artist. Pictează, scrie poezii și pre-

gătește chiar și o carte pe care și-ar dori să o intituleze „Un an în 

Munţii Meseș”. Și-a făcut deja un blog unde își notează trăirile, 

iar pentru sat a conceput, împreună cu prietena sa localnică, o 

pagină de Facebook, ce a strâns mai multe like-uri decât numărul 

locuitorilor. Frumuseţea locurilor este un izvor perfect de inspi-

raţie pentru creaţia sa artistică. Câteva dintre tablourile sale pot 

fi  admirate, încadrate de ștergare românești, pe pereţii casei în 

care locuiește. Sclipirea celor doi ochi albaștri,  încadraţi de un 

păr blond, arată că pentru Kate Lowes Sângeorgiu de Meseș nu 

este un capăt de drum, ci un nou început.  





Mircea Groza

Gastonomia ca destin

Cu șapca militărească trasă pe ochi, putând o barbă de câte-

va zile și haine kaki, pe Mircea Groza îl poţi vedea dimineaţă 

de dimineaţă, venind cu bicicleta, la piaţa din Zalău, pentru 

a cumpăra, direct de la ţărani, verdeţuri, brânzeturi și poa-

te chiar o bucată de slănină preparată tradiţional. Folosește 

bicicleta pentru că e mai sănătos, dar și pentru că nu-i place 

șofatul. Modest, cu mult bun simţ și cu o bicicletă la care nu 

renunţă indiferent de vreme, așa îl știu zălăuanii pe cel mai 

vestit bucătar al Sălajului, pe cel care a reușit să transforme 

o pasiune într-o meserie pentru care este apreciat în judeţ, 

dar și în ţară.  

„M-am apucat serios de gătit după ce m-am căsătorit”, îmi 

spunea glumind, cu câţiva ani în urmă, Mircea Groza. Lăsând 

gluma la o parte, Groza are, de fapt, o serioasă moștenire 

genetică în domeniul artei culinare. „E o tradiţie în familie. 

Bunica a fost socăciţă în Hida, în casele grofi lor unguri și ale 

evreilor mai bogaţi. A fost o persoană foarte ordonată și a no-

tat multe reţete. Și mama a fost o foarte bună gospodină”, își 

amintește bucătarul care  începând cu anul 1977 a umblat în 

foarte multe ţări, în calitate de angajat al defunctului Ofi ciu 

Judeţean de Turism (OJT), prilej cu care a văzut și a adunat o 

sumedenie de reţete ale unor specialităţi culinare de pe toate 

meridianele globului, peste tot având ușa deschisă cu o sticlă 

de pălincă. Dintre bucatele din ţara noastră, le apreciază cel 

mai multe pe cele tradiţionale ţărănești, fi e ele românești, 

maghiare sau evreiești, dar și bucătăria din imperiu roman, 

care folosea, nu întâmplător se pare, multe din ierburile ce 

cresc astăzi în perimetrul castrului roman de la Porolissum.

Încet dar sigur, Mircea Groza a devenit, de-a lungul anilor, un 

căutător și un păstrător al reţetelor tradiţionale din Sălaj, pe 

care le pune în practică cu o dexteritate și o plăcere greu de 

egalat. De la această plăcere i se trag multe emisiuni de tele-

viziune, multe mese festive preparate pentru oaspeţi și turiști 

care trec prin Sălaj și, nu în ultimul rând, o apariţie consisten-

tă în ultimul album de fotografi e „ROST - Esenţe, gusturi și 

stări românești”, al artistului fotograf Răzvan Voiculescu.

Am avut plăcerea să fac mai multe deplasări pe teren, în ju-

deţ, cu Mircea Groza, în căutarea unor subiecte jurnalistice. 

Am fost împreună cu Mircea și soţia lui în două locuri mai 

puţine cunoscute și umblate, mai exact satul Stana - unde se 

afl ă casa în care a locuit Onisifor Ghibu dar și așa-numita Casă 

a Ciorii, fostă reședinţă a arhitectului maghiar Koss Karolyi 

și satul de slovaci Făgetu - unde l-am găsit pe bătrânul ce a 

cântat pe scenă alături de Maria Lătăreţu. 

Dacă eu am fost interesat de partea de documentare jurnalis-

tică, Mircea Groza nu a pierdut prilejul de a mai aduna câteva 

reţete, de sarmale cu hribi și cartofi  sau de pălincă de cireșe 

amare și de secărică.       

Una peste alta, un om colorat într-o lume de multe ori ce-

nușie, un om cu care nu te plictisești niciodată pentru știe să 

povestească - nu doar să gătească - întâmplări care mai de 

care mai interesante, de la vânătorile clandestine ale lui Nicu 

Ceaușescu în Sălaj până la subiecte de actualitate.

Cam așa îl văd eu acum pe Groza. Mircea Groza. 





Ioan Pisek

„Am cântat cu Maria Lătăreţu…”

Are 81 de ani și o ţinută ce emană demnitate, în ciuda ha-

inelor ponosite pe care le poartă și a greutăţilor pe care 

cu siguranţă le-a întâmpinat în decursul vieţii. În cheamă 

Ioan Pisek, e de etnie slovacă și s-a născut în 1932, la Dri-

ghiu, în judeţul Sălaj. 

Dragostea și vremurile l-au adus însă în localitatea Făgetu, 

satul în care trăiește cea mai mare comunitate de slovaci 

din judeţ - peste 700. Așa cum ne povestește cu un accent 

ciudat, într-o frumoasă zi de început de decembrie 2013, 

a făcut armata timp de mai bine de trei ani, în mai multe 

zone ale ţării, printre care și București. S-a eliberat din ar-

mată în 1945, nu înainte însă de a cânta alături de Maria 

Lătăreţu, cea supranumită de Privighetoarea Gorjului sau 

Crăiasa cântecului românesc.

„M-a învăţat să cânt un unchi de-al meu. Am cântat cu 

Maria Lătăreţu două luni și 14 zile și am făcut plăci. S-au 

bătut plăci care au mers în Rusia, în Cehoslovacia și în 

Bulgaria”, povestește bătrânul. „Frunză verde trei spanace” 

este una din aceste melodii, pe care Ioan Pisek și-o mai 

amintește și astăzi, chiar dacă versurile se mai amestecă în 

glasul său tremurat, dar încă puternic și melodios: „Frunză 

verde tri spănace/ Nu știu dorul eu ce face/ Frunză verde 

tri spănace/ Nu știu Nicu ce mai face, puiule, doruleţul 

meu/ Când îmi vine dor de tine/ Arde inimioare-n mine/ 

Când îmi vine dor de gură/ Ies afar’ mă uit la lună, puiule, 

doruleţul meu/ D-ar ști luna a vorbi/ Dorul mi l-ar potoli/ 

Spune lună, spune-mi mie/ Cum să găsesc dorul mândrei 

meu, puiule, doruleţul meu/ Uite mândra mea ce face/ ea 

se iubește cum îi place/ Și aseară era la portiţă/ A stat de 

vorbă cu Gheorghiţă, puiule, doruleţul meu”.

Bătrânul din Făgetu nu știe să cânte doar cu glasul, ci și din 

frunză, meșteșug preluat și de fi ul său, Iancu.

Bucureștiul vremurilor în care slovacul cânta pe scenă cu 

Maria Lătăreţu l-a cucerit pe acesta, un lucru absolut nor-

mal dacă ne gândim la satul din care a plecat, cu gospodă-

rii la sute metri distanţă unele de altele, fără apă curentă, 

energie electrică sau drumuri. De altfel, cu un zâmbet în 

colţul gurii bătrânul își amintește că a fost la un pas de a 

rămâne în capitală. O văduvă fermecată de înfăţișarea și 

glasul slovacului i-a cerut să nu se mai întoarcă la soţia din 

Făgetu, fi ind de acord să-i plătească chiar cheltuielile le-

gate de divorţ. Bărbatul n-a acceptat însă propunerea și a 

revenit la căsuţa lui modestă din micul satul în care trăiau 

cei de-un neam și de-o limbă cu el. Acolo l-am afl at și noi, 

pentru a ne spune poveste de mai sus, alături de multe alte 

lucruri interesante, precum reţetele plăcintelor slovace cu 

cartofi  sau secretul preparării pălincii din cireșe sălbatice.





Vica li Heteş

Un veac de luptă cu soarta

Vica li Heteș din Hida este, la 102 ani împliniţi în luna mai, 

unul din puţinii locuitori ai Sălajului care au strâns mai 

mult de un secol de existenţă. 

După o viaţă de luptă cu greutăţi de tot felul, presărată 

prea puţin cu momente de bucurie, bătrâna mai are încă 

o sclipire de spirit viu în priviri și un singur regret: că nu 

mai poate munci pământul. Prima dată a vizitat un spi-

tal la 99 de ani, iar secretele longevităţii sale sunt simple: 

multă muncă încă din fragedă copilărie și câte un păhărel 

de pălincă în fi ecare dimineaţă.

„M-am descurcat cum am putut. Eu am rămas micuţă de 

mama mea la un an și jumătate. Tatăl meu era plecat în 

război. Făceam pătură de tomagi (tăiţei - n.r.). Eram de 

vreo șapte ani și n-ajungem la masă și am avut un frate, 

Sidor, îmi punea un scăunel la picioare și grijea să nu să-m-

boarde scăuneașul, să pot suci pătura. Am fost șase fraţi. 

Eu am fost cea mai mică. Ș-apoi, dragă, eram micuţă și 

iarna băgam hainele-n ciubăr și mă duceam la vale cu ele. 

Bietul Sidor și cu Izmănuca (un alt frate - n.r.) îmi duceau 

ciubărul, că nu îl puteam duce, c-am fo micuţă. Mi-o în-

gheţat piciorele acolo până gătam hainele. Avut-am nouă 

ani”, povestește femeia pentru care viaţa a fost una grea.

„Mâncam mălai coșit (cu coaja crăpată - n.r.). Opărem 

fărina de porumb cu apă clocotită, făcem aluatul de sara 

ș-apoi frământam cu aluatul. Lăsam să dosptească, până 

crepa tă-tă-tăt pe deasupra. Făcem așe bruji (boţuri - n.r) 

în mână, punem pă lopată, pă pănușoi de mălai, luam apă 

din blid, tă-tă-tăt îl murluiem (netezeam - n.r.) pă deasu-

pra, să fi e fi n și-l băgam în cuptor, îl lăsam două ceasuri 

ș-apoi ăla era mălai. Când avem clisă, mâncam mălai cu 

clisă și cu ceapă. Pâine făceam la Crăciun și la Paști. Mân-

cam mălai cu apă, oţet și miere coște (zahăr cubic - n.r.). 

Făcem zamă de chimin - strângem vara chimin, îl uscam, 

făcem fasole, ce dădea Dumnezeu. Făcem mămăligă cu sil-

voiţă, mămăligă cu zamă de creangă (fructe uscate - n.r)”, 

mai spune Ludovica Blaga.

Deși se deplasează mai greu, sprijinindu-se de o cârjă, Vica 

li Heteș e bucuroasă că poate merge singură. I se umezesc 

însă ochi atunci când își amintește că nu mai poate munci 

așa cum o făcea pe vremuri. 

„Când văd că crește mălaiu-n grădină numa-mi vine să 

plâng că nu-l poci săpa”, mărturisește ea cu regret în glas 

și lacrimi în colţul ochilor.

Lacrimi care exprimă, poate, fi losofi a de viaţă a Ludovicăi 

Blaga: multă muncă și, de ce nu, câte-un deţ de pălincă la 

începutul unei noi zile de trudă. Trudă după care astăzi, la 

102 ani, nu s-a ales cu nicio formă de răsplată fi nanciară, 

ci doar cel mult cu respectul și aprecierea rudelor și con-

sătenilor. 





Gheorghe Grec

În căutarea viorii desăvârşite

Afl at la vârsta pensionării, Gheorghe Grec din localitatea 

sălăjeană Ortelec se relaxează făcând viori apreciate de 

instrumentiștii locali, după ce a învăţat de unul singur să 

„croiască” sensibilele instrumente muzicale, cu răbdare și 

pasiune. Diagnosticat în urmă cu câţiva ani cu boala Par-

kinson, el își ignoră suferinţa și soţia ce îl cicălește uneori 

că neglijează treburile gospodăriei, urmându-și pasiunea 

de lutier, asemeni celebrilor săi înaintași Stradivarius, 

Amati sau Guarneri, despre care a citit în cărţile împrumu-

tate de la biblioteca din sat. 

„Asta a fost ambiţia mea: să fac o vioară care să depășeas-

că alte viori și am reușit. N-am vrut să rămân numai cu 

ambiţia”, spune bătrânul.       

Meșterul de viori a fost o viaţă întreagă, așa cum chiar el 

mărturisește, „dogar la ILF”, sau în traducere liberă tâm-

plarul bun la toate la fosta Întreprindere de Legume Fructe 

din perioada comunistului. De câţiva ani suferă de o boală 

incurabilă, Parkinson, ceea ce nu-l împiedică să lucreze în 

continuare la viorile sale dragi. Tratează tremurul mâinii cu 

nonșalanţă și spune că munca îl ajută să mai uite de boală. 

Uneori, chiar se amuză de unul singur atunci când pune 

dalta pe lemn și mâna sare singură în altă parte decât cea 

dorită. De-a lungul timpului, să tot fi e vreo 30 de viori fă-

cute în micul atelier din Ortelec, multe dintre ele ajunse în 

mâinile unor instrumentiști locali, care le apreciază pentru 

calitatea lor și, de ce nu, pentru preţul mic. 

O vioară o face într-o lună de zile. Asta dacă se ţine de ea 

și nu este obligat să mai lucreze și pe lângă casă, la săpat 

grădina sau la alte treburi gospodărești. 

„Dacă aș avea timp, aș putea lucra 24 de ore din 24 în ateli-

er, doar la construcţia de viori”, spune meșterul. 

Comparaţia dintre Stradivarius și Grec este una cu siguran-

ţă exagerată. O exagerare voită însă, care nu vrea să spună 

altceva decât că atunci când îţi urmezi visul, nimic nu este 

imposibil. Ce îi leagă pe cei doi, la sute de ani distanţă, este 

pasiunea pentru această meserie și dorinţa de a realiza un 

instrument muzical desăvârșit





Cosmin Sicora

Prezentul şi viitorul Grădinii Botanice Jibou

Actual director al Centrului de Cercetări Biologice (CCB) și al Grădinii 

Botanice din Jibou, Cosmin Sicora a ales în urmă cu mai mulți ani să 

lase deoparte o posibilă carieră în cercetare în Statele Unite ale Ame-

ricii pentru provocarea de a se întoarce pe plaiurile natale și a încerca 

să tranforme un mic oraș de pe malul Someșului într-un punct de 

referinţă pe plan internaţional în domeniul cercetării biologice. 

Transformarea energiei solare în hidrogen prin fotosinteză, ca sursă 

inepuizabilă de energie regenerabilă ce ar putea înlocui dependenţa 

de combustibilii fosili, conservarea bazei genetice existente în ca-

zul pomilor fructiferi și legumelor din satele Sălajului, găsirea unor 

suluţii pentru stoparea evoluţiei celulelor canceroase, dar mai ales 

transformarea celui mai mare și bine conservat monument baroc din 

Transilvania, castelul Wesselenyi, într-un centru internaţional de stu-

dii avansate în domeniul fotosintezei și al biologiei vegetale sunt doar 

câteva din proiectele prin care Jiboul vrea să ajungă un vârf de lance 

pe harta mondială a cercetării biologiei vegetale.

Cosmin Sicora este originar din Jibou, fi ind licenţiat în Microbiologie 

al Universităţii “Babeș-Bolyai”, Facultatea de Biologie și Geologie 

Cluj-Napoca, unde a obţinut și un master în manipularea genetică a 

plantelor. Studiile în România au fost completate de un doctorat în 

Biologia mediului înconjurător (summa cum laude) la Universitatea 

din Szeged, Ungaria, respectiv burse postdoctorale în mai multe ţări.

„ Sunt originar din Jibou, am făcut liceul aici în Jibou, am făcut după 

aceea universitatea la Babeș-Bolyai, la Cluj și am avut burse interna-

ţionale în străinătate. Mi-am făcut doctoratul la Universitatea din 

Szeged, în Ungaria și am avut burse post-doctorale în Canada, în 

Finlanda, în Statele Unite. Am venit înapoi în România și la Jibou o 

dată pentru că am cunoscut potenţialul de aici și știam că se poate 

face cercetare și în România. Profesorul Vasile Fati, fostul director al 

Grădinii Botanice și al Centrului, a creat aici un nucleu de cercetare 

pe care voiam să îl dezvoltăm în continuare”, afi rmă Cosmin Sicora.

Instituţia pe care o conduce are în vedere un proiect care are ca scop 

înfi inţarea unui centru de studii avansate în domeniul fotosintezei și 

al biologiei vegetale la Jibou, la Grădina Botanică, în Castelul Wes-

selenyi, care momentan este privat, dar care este în incinta Grădinii 

Botanice și care s-ar preta foarte bine pentru un astfel de centru de 

studii, în sensul că i s-ar da o folosinţă și ar fi  integrat în felul acesta 

comunităţii locale.

„Noi îl vedem ca un centru de studii dar care să aibă și o aripă, mai ales 

etajul superior al castelului, care să fi e deschisă publicului, restaurată 

bineînţeles, unde oamenii să poartă să aibă contact și cu istoria lo-

cului și, în plus, să vadă și lucrurile interesante pe care le desfășurăm 

acolo. Proiectul în sine are un scop știinţifi c, crearea unei baze știinţi-

fi ce serioase. Centrul respectiv, dacă va fi  fi nanţat, va avea un număr 

mare de cercetători, aparatură de înalt nivel internaţional care va fi  

folosită aici și care va aduce un plus cercetării românești din dome-

niul biologiei plantelor. Vor fi  aparate care au scopul de a caracteriza 

soiuri interesante de plante, de arbori, cu infrastructură de cercetare 

care încă nu există în România la nivelul acela, decât în puţine ţări 

europene. Ne va aduce un vârf de lance, ca să spun așa, în domeniul 

cercetării din biologia celulară”, adaugă directorul CCB Jibou.

De numele lui Cosmin Sicora se leagă și revitalizarea Grădinii Botanice 

și creșterea atractivităţii ei ca obiectiv turistic, de altfel unul din cele 

mai importante din Sălaj. Grădini verticale din plante cu frunze de-

corative de diferite culori, pui de cerb lopătar și lebede, precum și un 

acvariu în care copiii își vor putea încerca pe viu modul cum se hrănesc 

peștii sanitari sunt noile atracţii pe care Grădina Botanică Jibou le-a 

pregătit în ultima perioadă  pentru vizitatorii săi. Grădina Botanică 

Jibou se întinde pe 30 de hectare și include un sector ornamental, 

grădina romană, rozarium, grădina japoneză, sector dendrologic, un 

complex de sere de 4.000 de metri pătraţi, acvarii cu peste 40 de 

specii și varietăţi de pești, galerie amazoniană cu cascade arti-

fi ciale, plante tropicale și specii de papagali, precum și un parc 

zoologic cu cerbi, căprioare, porci mistreţi și voliere cu păsări.
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