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Invitaţie
la reuniunea Fiilor Satului din Şpălnaca şi Vama,

care va avea loc în data de 15 august 2015,
de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

Programul manifestărilor începe de la ora 10.00, cu discursul
primarului, urmat de cuvântări despre monografia satului, ţinute

de profesori universitari, profesori de liceu, economişti şi ingineri. După
aceasta urmează deplasarea de la şcoală la Monumentul Eroilor din Vama
şi Şpălnaca, unde se va oficia o slujbă de pomenire şi un parastas.

După o scurtă alocuţiune, participanţii la manifestare se vor întoarce
la scoală, unde va avea loc o petrecere, din care nu vor lipsi muzica populară
asigurată de o orchestră, micii şi berea, iar pentru întreţinerea bunei
dispoziţii, fiii satului vor fi invitaţi la joc.

Această reuniune este sponsorizată de domnul Gatea Octavian din
Vama, cu domiciliul în Salzburg, Austria.

Consiliul local şi primarul Augustin Popa, contribuie de asemenea
la realizarea programului (substanţial, cu logistica şi financiar) fiind
amfitrionul întâlnirii.

Pentru informaţii suplimentare legate de eveniment ne puteţi contacta
la numărul de telefon 0740 078231.

Notă. Programul definitiv al manifestărilor va fi popularizat pe
internet şi prin presă

Grupul de iniţiativă Fiii satului Vama, Şpălnaca.
De la stânga la dreapta: Gheorghe Gruiţa, Octavian Gatea

- iniţiator şi sponsor, Oliviu Iacob, Nicuşor Castrase, Mircea Gatea,
Augustin Popa - primarul comunei Hopârta, mentorul întâlnirii
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Ad honorem
Curriculum  vitae: Popa Augustin

Data naşterii: 07.08.1961; Locul naşterii:
OCNA MUREŞ; Naţionalitatea: română.

Studii: Şcoala cu clasele I-VIII din Hopîrta;
Grup Şcolar Agricol Aiud; Facultatea de Ştiinţe
Juridice şi Administrative Braşov, LICENŢIAT ÎN

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE; Masterat în Administraţia, Dreptul, şi
Managementul Serviciilor publice şi Protecţia Mediului, din Braşov.

Cursuri de specialitate: Certificat Managementul serviciilor
comunitare de utilităţi publice; Certificat   Expert în achiziţii publice;
Diplomă  Fondurile Europene Postaderare; Diplomă  Managementul
situaţiilor de urgenţă; Certificat Managementul achiziţiilor publice;
Certificat Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă; Certificat Reforma
în Administraţia Publică Locală din România; Certificat Ajutor Analist
Programator; Certificat Perfecţionare viceprimari comune; Diplomă
Dactilografie.

Locul de muncă: Primăria Comunei Hopîrta, Funcţia PRIMAR

Aptitudini şi competenţe sociale: Aptitudini de manager, dar şi de
comunicare, munca în echipă, perseverenţă, creativitate, aptitudini
dobândite. Permis de conducere: Categoria B
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Extrase din Monografia Hopîrta

Şpălnaca

Cea dintâi atestare documentară a satului medieval
Şpălnaca (ung. Ispânlaka), în forma Spalnaka, datează

de la 1329. Câţiva ani mai târziu, în 1332, în socotelile lui lacob de
Berengariu şi Raimund de Bonofato,
colectorii dijmelor pe şase ani din Regatul
Ungariei (1332-1337) este amintit în
repetate rânduri preotul Gheorghe din
Şpălnaca (sacerdos de Spanlaka), care a
plătit dările bisericeşti de mai multe ori.
Actul menţionează indirect existenţa unui
locaş de cult şi a vieţii religioase în acest
colţ de ţară. Ulterior, satul Şpălnaca este
menţionat documentar în forma
Yspanlaka (1505), Ispânlaka (1586),
Ispanloka (1750), Spalnake (1850),
Ispânlaka, Şpălnaca (1854). Lingvistul
lorgu Iordan derivă oiconimul Şpălnaca
din termenul regional şpan (ung. ispâri), cu semnificaţia vicecomite,
incluzându-1 astfel în categoria celor care indică poziţia socială a
unei persoane. Prin urmare, Şpălnaca înseamnă Locul vicecomitelut\
ceea ce semnifică fie localitatea de provenienţă a unui vicecomite,
foarte probabil al comitatului Alba, fie o zonă aflată vremelnic în
stăpânirea acestuia. Ambele situaţii arată că numele localităţii nu
coboară dincolo de graniţa medievală, avându-şi începutul în
perioada în care au fost impuse în Transilvania comitatele ca forme
de organizare administrativă. Datarea numelui localităţii la începutul
Evului Mediu nu înseamnă implicit întemeierea comunităţii în acel
moment. Pledează pentru o astfel de interpretare vestigiile
arheologice abundente din perioada anterioară constituirii
comitatelor transilvănene şi numeroasele exemple de localităţi care
şi-au schimbat numele în timp, în anumite împrejurări.
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Vama Seacă

Primele case, construite de o parte şi de alta a şoselei care
leagă Ocna Mureş de Fărău, au apărut la începutul

secolului XX. Vama Seacă este atestată în 1913, fiind cătun al satului
Şpălnaca. Această nouă zonă de locuire şi-a menţinut în perioada
interbelică statutul de cătun, legătura cu satul Şpălnaca, de care
depindea, fiind asigurată prin intermediul drumului care se desprinde
din şoseaua Ocna Mureş-Fărău şi se îndreaptă către Hopîrta. Treptat,
numărul caselor a crescut, sporul demografic impunând funcţionarea
unei şcoli începând cu perioada interbelică, în 1956, ca o consecinţă
reorganizării administrative, Vama Seacă primeşte statut de sat de
sine-stătător.

Iorgu Iordan include Vama Seacă în categoria toponimicelor
care amintesc de existenţa vechi aşezări, distruse în împrejurări
istorice neprielnice. Urme de locuire antică în zonă există, însă
aşezare cu numele Vama Seacă nu este consemnată de documentele
medievale care conţin referiri satele din vecinătate. Nu ar fi exclus
ca în zonă să fi existat un punct de vămuire a sării, devenit
toponim transformat ulterior în oiconim. Memoria colectivă
păstrează, de altfel, amintirea unei vămi pe care trebuia să o
plătească atunci când treceau podul peste pârâul Herpea, aflat în
marginea sud-estică a satului Vama Seacă. Localităţi cu numele
Vama însoţit de un determinativ sunt relativ numeroase pe
teritoriul României. Există Vama Buzăului, Vama Veche, Vama
Butilor (zona Teleajen), Vama Oituzului. Asocierea topicelor
Vama şi Seacă este inedită şi surprinzătoare într-o oarecare
măsură. Localităţile a căror nume au în componenţă topicul Seacă
însoţit de un determinativ, Seaca de Pădure, Seaca Bătrână în
regiunea Craiova, sau cu rol de determinativ, Cricovul Sec,
Tecucelul  Sec,  Şuta  Seacă se referă  de regulă  la  ape.
Determinativul Seacă din numele aşezării este împrumutat de la
Valea Seacă, hidronimul cu care este denominat cursul intermitent
al apei care traversează localitatea.
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Hopârta 657 688 766 699 844 841

Silivaş 389 241 396 349 538 494

Şpălnaca 645 899 972 862 1131 1114

Turdaş 441 623 627 536 692 688

Vama Sacă - - - - - -

Total 2132 2551 2761 2446 3205 3137

Evoluţia populării satelor comunei Hopârta

Localităţi 1786 1850 1857 1880 1900 1910

1930

Continuare

Hopârta 765 954 850 656 623 407 388

Silivaş 459 433 466 365 346 218 262

Şpălnaca 1266 1358 1065 753 714 329 302

Turdaş 705 772 883 756 717 361 322

Vama Sacă - - 313 278 264 243 252

Total 3195 3941 3577 2808 2554 1558 1526

Localităţi 1941 1956 1966 1977 1992 1998



6

DIN LUCRĂRILE FIILOR SATELOR
 ŞPĂLNACA ŞI VAMA

ION SÂNGEREANU

Revenirea poetului

Intervalul de apariţie a cărţilor lui Ion Sângereanu este de 4
 - 8 - 16 ani. ceea ce arată clar că nu avem de-a face cu un

prolific, numărul poemelor oferite cititorului în trei decenii de către
poet nefiind nicidecum al unui
versificator, ultimul volum „Fuga de
amurg” fiind, din nefericire, izvorât
dintr-o mare suferinţă, dispariţia
mamei si a soţiei, cât şi scăderea
acuităţii vizuale, ceea ce pentru un
cititor împătimit este o povară
imensă...

Poetul mărturiseşte că ultima
speranţă care i-a rămas este cartea
cărţilor - Biblia - din care se luptă
din greu să recitească pentru a
pătrunde tainele vieţii şi ale morţii,
ale speranţei de a trece peste
suferinţele fizice şi morale la care
este supus.

Sub nici o formă nu aş dori ca aceste rânduri să stoarcă lacrimi
pentru un poet în suferinţă ci mai degrabă de a oferi cititorului avizat
din lectura primelor trei volume semnale de acest „fiu al sării”,
originar din Ocna Mureş, starea de fapt a poetului pentru a observa
evoluţia de la ultimul volum „Starea brumei”, Dacia, 1985, pe un
plan ideatic, atât cât se poate surprinde din lectura poemelor lui Ion
Sângereanu.

Oliviu IACOB
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În ochi mi se-auzea migdala
migdalilor porniţi în floare
si-n vis. Maria din Magdala
venind trudită pe cărare
În vis era tot cerul mumii
străpuns de-o judecată gravă
a tatălui deasupra lumii...
jos, ea sleită si bolnavă.
Am pus păcatul ei în mine
parc-aş fi pus o fâlfâire
de fluture-n rotiruri line
si-am dus-o către izbăvire

Maria din Magdala

Ea drept răsplată, cu sfială
mi-a învelit în lacrimi somnul
zicând, ca dup-o lungă boală:
„de-acum sunt oaie

întru Domnul”.
Când m-am trezit, migdali-n

floare
îşi pârguiseră migdala
Şi se vedea, pe o cărare
Venind, Maria din Magdala.

8 iunie 1994, Blandina

Casele sunt oarbe
Oamenii sunt morţi
Numai eu bat singur
La aceleaşi porţi

Bat cu-nverşunare
Nu-mi deschide nime

Şi bătaia-mi cântă
A întunecime.

Unde-i adăpostul
Să mă culc şi eu
Unde este mama
Unde-i Dumnezeu?

Ion SÂNGEREANU:

Strămoşii
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NICOLAE DOBRA: „OCNA MUREŞ - MONOGRAFIE”
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Şpălnaca

Sat în comuna Hopârta (jud. Alba), cu o vechime
 multimilenară, cunoscut ca „staţiune neolitică”.

Tot în această localitate s-au descoperit în anii 1881 şi 1887
două mari depozite de bronzuri, certificând importanţa zonei în
dezvoltarea metalurgiei bronzului, cauzată de prezenţa exploatării
sării de la Ocna Mureş. Unul dintre aceste depozite-turnătorie a fost
descoperit în locul „Dudău”, aparţinând seriei Cincu-Suseni din
Hallstatt (prima epocă a fierului), secolul XII înainte de Hristos, şi
conţinând unelte, arme, piese de podoabă, de îmbrăcăminte şi de
harnaşament, bare de bronz brut, în greutate totală de peste 1000
kg. Al doilea depozit a fost descoperit în punctul „Podae”, cuprinzând
120 obiecte de bronz (unelte, obiecte de podoabă, bare de bronz
brut), aparţinând seriei Moigrad-Tăuteu, din Hallstatt, sec. 10 î.e.n.

Din perioada ocupaţiei romane, la Şpălnaca, în locul numit
„Sugud” s-au descoperit „tegule” (ţigle) de tip LEG-XIII G.
(Legiunea a XIII-a Gemina), ceea ce dovedeşte dislocarea în această
regiune a unor efective militare de la Apulum.

Pe durata întregului Ev Mediu, în această localitate, ocupaţia
de bază a reprezentat-o agricultura. Şpălnaca este amintită de
timpuriu în documentele medievale, fiind semnalată într-un act din
anul 1202. Şi tot în Evul Mediu, aşezarea devine un sat iobăgesc,
locuitorii fiind crunt exploataţi, ceea ce a determinat mişcări sociale
de mare răsunet, în special ampla ridicare a iobagilor din Şpălnaca
în anul 1784-1785 şi participarea lor la revoluţia din 1848. De
asemenea, de o mare amploare a fost răscoala ţărănească de la
Şpălnaca din anul 1867. Răzmeriţa a fost cauzată de deposedarea
ţăranilor, prin intermediul „Tribunalelor urbariale”, de proprietăţile
lor, fapt ce i-a silit să lucreze în condiţii deosebit de grele pe
pământurile marilor proprietari.

Printre monumentele de arhitectură populară, aparţinând
secolului XIX, se remarcă şi biserica de lemn din satul Şpălnaca -
lăcaş de cult remarcabil prin armonia proporţiilor şi tehnica de
construcţie. Biserica posedă o inscripţie cu anul construcţiei: 1850.
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OLIVIU IACOB: Ei n-au văzut marea
(Fragment din romanul „Constandinul Turcului” (II)

Acum o sută de ani părinţii noştri nu aveau cum să meargă  la
mare... nici părinţii lor, adică bunicii, nu se gândeau să îi ducă să se
joace acolo pe nisip. Azi, merită să ne gândim la cei ce ne-au dat
viaţă şi să povestim despre ceea ce ne-au învăţat cu dragă inimă, de
mici copii. Daca vrei să scrii
despre ei, trebuie să citeşti mult,
spunea Virgil acum 50 de ani,
pentru că e greu, cuvintele nu te
ascultă. Avea dreptate tetea Virgil.
Nu mai ţin seama nici de vreme,
nici de critică, nici de ideologii...
nici de societatea civilă... de nici
o sperietoare.

- Eu n-am ştiut ce-i frica,
spunea mama Măriuca... umblam
prin pădure, dormeam afară vara,
la aer... aveam grijă la
sălbăticiuni, dar asta-i altă
treabă... Viaţa noastră a fost grea...
tata meu cel bun a murit ridicând
un copac ce venea pe Mureş, ca
să-şi facă casă nouă, a fost lemnul
prea greu, era plin de apă, cred că i-a plesnit inima în el... am rămas
orfană de mică, de abia 1-am cunoscut... tatăl de al doilea a venit de
la a doua bătălie împuşcat în picioare, a fost bucătar si aşa a rămas
toată viata cu lucrul în casă, dar m-o ominit... m-am căsătorit de
prea tânără, că veneau fraţii şi surorile din urmă, iar eu fiind din
prima căsătorie, mama mea m-a dat prea repede de la casă... aşa era
atunci, te măritau repede, mai ales dacă nu se cerea mare zestre...
aşa că ceea ce a fost frumuseţea vieţii, copilăria vreau să zic, a trecut
ca un vis...

Aşa cum trece viaţa asta, repede, bat-o focul, se stinge repede
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şi rămâne doar amintirea... Poate niciodată nu voi găsi cuvintele
potrivite pentru frumuseţea morală a părinţilor, pentru curăţenia
sufletească de care au dat dovadă în creşterea acelei droaie de copii,
o casă plină, aşa cum era în tradiţia vremii... interesantă moştenire
din moşi-strămoşi, aşa cum a lăsat Dumnezeu, cum spunea învăţătura
creştină - legea sfântă - că altfel e păcat de moarte, oamenii aveau
casele pline de toate vârstele, moşi şi babe bătrâne, babe tinere şi
fete cu copii mici, că se întreceau în naşteri şi se opreau când seca
izvorul că ho! că acum îi destul, că-i vremea să mai facă şi alţii
copii; dar aşa era acum 100 de ani, aşa spuneau moşii că era şi acum
200 de ani! Cum este acum? Azi nu se mai nasc decât puţini copii,
azi mai mult se discută despre ei, se pun întrebări despre părinţi: de
ce le trebuie pensie, de ce mănâncă, de ce au nevoie de medicamente;
se vorbeşte despre ei statistic, ca numere sau procente, ei stricând
echilibrul generaţiilor, tinerii fiind puţini şi cam drogaţi (unii dintre
ei), iar tratamentul dezechilibraţilor costă mai mult, în dolari.

Nu se gândeau părinţii vara la plajă, era anotimpul pentru
lucru, se odihneau iarna şi cel mai mult o să dormim după ce murim,
acum trebuie să lucrăm pământul, să vă creştem... O viaţă întreagă
au semănat ca să culeagă rodul muncii lor cu un chef demn de
invidiat... în pauze făceau copii, apoi munceau iar, din greu... aşa i-
au învăţat părinţii... nu ştiau să evite sarcina, nu umblau cu
anticoncepţionale, era nefiresc, un păcat de moarte să te opui vieţii...
De aici întreaga lor filozofie de viaţă... fără angoase, fără minciună...
fără falsurile veacului nostru!

Vremea noastră, clădită pe iluzia modernităţii... a imaginii
evoluţiei înspre dezvoltarea, fără precedent a relaţiilor umane în
plan teoretic, realitatea bate însă arta, aproape... întotdeauna.
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Copilăria e frumoasă
Ca în poveştile lui Creangă
Cuvinte-n rime-am pus aici
La toţi la suflet să le meargă.

Copii am fost cu toţi odată
Dar parc-am vrea din nou să fim
Căci amintirile ne poartă
Şi clipe vechi le retrăim.

…...............................

Aveam frăgaru mare-n curte
Cu fructe dulci ca o ispită
În el săream într-o clipită
Şi chiar acum mi amintesc
Ce bune-s fragile cu chită.

Sus în fânar când mai dormeam
Pe ţigle-ncet răsuna ploaia
Deasupra ceru fulgera
Şi durduia pe la Butoaia.

Intram prin cucuruzu mare
Şi adunam buruieni cu sacii
Susan, mohor şi iarba tatii
Să mânce porcii, purcelaşii.

Pe urmă îi duceam la iarbă
În ţelină la Tecărău
La gât cu lanţu ca o salbă
Îi priponeam de un răsteu.

La umbră de acăţ dormeau
Ori se scăldau în vreo băltoacă
De multe ori când guiţau
Mergeam şâ-i aduceam acasă.

Duceam şi scroafele la iarbă
La ciurdă vaca dimineaţa
„Luam” mândule de la Ghiula
Şi pere de la Păşculeaţa.

Intram desculţ prin tina moale
Făceam din ea zbârnăitori
Şi ne-ntreceam care pe care
Să zbârnăim până la nori.

Când seara la culcare ne duceam
Trei paturi aşezate în odaie
Priveam cum lampa agăţată de tavan
Ne priveghea cu mica ei văpaie.

De patu cu străjac din paie
Îmi amintesc acum mereu
De puricii ce ne pişcau
Mureau pudraţi cu deteteu.

La şcoală cu ghiozdanu-n spate
Mergeam, mă aşezam în clasă,
Dar dacă durduia, mă frate,
Fugeam mâncând pământu-acasă.

Zburdam pe dealu plin cu floare
Ceru-l priveam întrebător:

Crâmpeie din copilărie

Mircea
Gatea
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Ce-i dragostea: -‘e-un val de mare
Ce izvorăşte dintr-un nor?

Cu fraţii mici mă hârjoneam mereu
Şi din a noastră hărmălaie
Eu singuru’ mă alegeam
C-o mamă dragă de bătaie.

De sălcile din curte-mi amintesc
Atunci că-n pe min’ cădea beleaua
Mergeam spre ele fără să doresc
Să-mi caut potrivit pe fund nuiaua.

În zilele târzii de toamnă
Cu prune coapte de bistriţă
Pe când veneam noi de la şcoală
Sâmţeam miros de SÂLVOIŢĂ.

Dulceaţa sfântă pusă-n oale
Deasupra frunze de curechi
Când o mâncam cu mămăligă
Ne mâzgăleam pân’ la urechi.

În toamne reci cu lună plină
Cu secerea tulei tăiam
Legaţi cu tinere nuiele
Făceam grămezi, le număram.

Tăbacu, iarbă blestemată,
Se culegea foaie cu foaie
Îl înşiram faţă cu faţă
Sta la uscat în sfori greoaie
Când pus pe gard ori pe fundoaie.

Eram copii şi cu vecinii
Făceam o clacă-n-nopţi cu lună
Ca să desfacem cucuruzu
Simţind pe foi răcori de brumă.

Se duceau cânepa-n Gruietă
Acolo fete şi feciori
O scufundau în Tău’ Mare
Ce era plin de lipitori.

Era adusă de la TĂU
Întinsă-n curte şi uscată
Se meliţa mereu, mereu
Până ce sfâşii era toată

Cu hecela se pieptăna
Pozdări din ea cădeau uşor
Simţind în nori miros de baltă
Ieşea din cânepă fuior

La Paşti în hainele curate
Către biserică porneam
Trăgeam de clopote întruna
Şi ouă-n iarbă prăvăleam

Când jucam ranţă cu copiii
Bani de biserică loveam
Iar când cădeau întindeam şchioapa
Ne bucuram când îi gubeam.

Iar într-o zi din săptămână
Simţeam miros de pită caldă
Când era scoasă din cuptor
Îi rupeam „colţu”, ca o jimblă.

Se mai cocea-n cuptor, pe vatră
Un boţ de aluat răzleţ,
Iar buna ne striga glumeaţă
Hai mă copii la palameţ!

Şi pupurile aburinde
Cu brână, varză ori cu prune
Mâncam, dar unse cu slănină
Erau mai moi şi tare bune.
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Când se punea războiu-n casă
Treceam urzeala prin mânjală
Făceam mosoare la suveică
Scuipând într-una pe sucală.

Mă minunam cum ies covoare
Din firul scos dintr-un fuior
Şi tors pe fus în şăzătoare
Întins apoi pe răşchitor.

Când culegeam pe deal la vie
Urcam cu buţile în car
Rotundul dulce din ciorchine
E vinul pus într-un pahar.

Mergeam cu oile ciopor
Şi mieii-n urma lor zburdau
Până-n păşune la izvor
Acolo turmele păşteau.

Ne aşezam întinşi pe iarbă
Şi ascultând, părea o rugă
La oile ce behăiau
Chemându-şi mieii ca să sugă.

Scoteam din straiţ-o merindare
Apoi slănină, brânză, ceapă,
Aveam o poftă de mâncare
La urm-o stâmpăram cu apă.

Pe la Crăciun când colindam
Aproape-n fiecare casă
Întregul sat îl străbăteam
Era o bucurie aleasă.

Băteam nămeţii viscoliţi
Nu ne păsa de vânt şi frig
De dimineaţa până seara
Primeam în dar câte-un covrig.

Când ne prindea postu de Paşti
Noi aşteptam să sen-săreze
Şi cu sâliţele aprinse
Începea focu’ să danseze.

Pe dealuri cete de flăcăi
Rotind sâliţe-n-văpăiate
Strâgau Sâlita-moarahăi
La fetele nemăritate.

Apoi stăteam cu toţi la masă
Se mai spunea câte-o poveste
Şi se prindea atunci postu
Cu vin, plăcinte, ouă fierte.

Când tină mare iera-n sat
Cu cătărigile-o răzbeam
Legate strajnic de picioare
La şcoală zilnic ne duceam.

Având păpucii boxăliţi
Cu ele ne porneam la drum
Făcute de rotaru Gheorghe
Din lemn de frasin sau gorun.

Dor de sat

La şcoală când intram în clasă
Ne aşezam în bănci grăbiţi
Se bucurau învăţătorii
C-aveam papucii lustruiţi

S-o pustiit acum satu’
Tot părăstase şi pomeni
Cât vezi de-a lungu şi de-a latu
E plin pământul de burieni.

S-au gârbovit de tot bătrânii
Nu mai pot duce sapa-n spate
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Azi nu mai simţi mirosu pâinii
Din grâu secerat la sate.

Nu mai sânt fete şi feciori
Şi nici femei cu furca-n mână
Ce se-adunau prin şezători
Să toarcă caiere de lână.

Prin ţântirim dacă păşeşti
Vezi cruci mai noi şi vechi

morminte
Pe moarte nu o păcăleşti
Ş’acol de ea ţi-aduci aminte.

În prag de casă bătrânească
Mai stau părinţii gârboviţi
Copiii dragi să-i mai aştepte
Visându-se întineriţi.

Şi uite-aşa trecut-au toate
Dar amintirea-i încă vie
Pe toate timpu’ le socoate
Unde te-ai dus copilărie?

Biserica din deal

Cărările bătătorite
Plecau din satul meu natal
Şi se uneau formând o cruce
Lângă biserica din deal.

Un frasin mare o umbreşte
Trei ramuri groase-n-tr-o tulpină
Cu umbra lui o adiază
Sorbind din vejnica lumină.

Din clopotniţa învechită
Băteau trei clopote de-aramă
Se auzeau peste Şpălnaca
Şi răsunau până la Vamă.

Femei, copii, bărbaţi în straie
În portul lor cel ţărănesc
Îşi fac o cruce de acasă
Şi spre biserică pornesc.

În praznice şi sărbători
Veneau creştini la rugăciune
Biserica-ne-ncăpătoare
Era şi pe afară lume.

Acum se duc la liturghie
S-asculte predică rostită
Învăţătură preoţească
Din Evanghelii tâlcuită.

Trag clopotele scurt odată
Femei, bărbaţi îngenunchiază
S-aude: „Să luăm aminte!”
Şi preotu’ îi tămâiază.

E zi de mare sărbătoare
Şi praznicul e luminat
Căci preotu’ ridică crucea
Rostind: „Cristos a Înviat!”

...Biserica-i restaurată
Nimic din ce-a fost nu mai ieste
Acum-i monument istoric
Şi cine vrea să-i treacă pragu
Îţi spune-ntreaga ei poveste.

La moară

Carele vin încărcate
Cu poveri de măciniş
Boii merg şi trag alene
Pân’ la moară la Opriş.

Grâul vânturat acasă
De pleavă şi de neghină
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Pe sub chiatra de la moară
Se transformă în făină.

Oamenii în aşteptare
Stau la rând şi povestesc
Ce se mai petrece-n lume
Şi mereu se omenesc.

Mai beau câte-un aldămaş
Atunci omu’ multe spune,
O văst’ prunii plini de floare
La toamnă îs multe prune.

La Ghicu i-o zâs Năndreanu
Că Trăian îi la spital
Ăl' de-i frate cu Bordeanu
Ieri l-o chilăvit un cal
Stă la pat şi-i tare rău.

O tras clopotu’ asară
Le zâce la toţi mătuşa
Că de mult o fost beteag
Cred c-o murit Căldăruşa.

Multe povesteşte omu –
Cân’ s’adună laolaltă
Aşteptarea de la moară
Le-o dat timp să vorovească.

Brenci s-o suit pe-o dâlmă
Sara-o-strâgat peste sat
Că se taie la pădure
Cu ţădulă de la sfat.

Rozălica lu’ Miron
O zâs că la dispensar
Vine doctoru poimâne
Nu cum scrie pe orar.

Apare şi poştăriţa
Cu ziare subsuoară
Rozalica lui Valer
Povesteşte-acum la moară.

Împarte abonamente
La unii câte-o scrisoare
Nelu o desface iute
E la cine o fi oare?

Ştie el, nu vrea să spună
De la cine o primit
Scrisorică parfumată
Dar e lesne de ghicit.

Moraru plin de făină,
Pe păpuci de uruială
Unge osii cu slănină
Ia uium cu socoteală.

Moara duduie într-una
Şi-n noaptea cu lună plină
Grâul ce o fost în saci
E tărâţă şi făină.

Furtuna

Dinspre vârfu’ Tâlcului se pare
Nori grei şi plumburii
Se rotesc neîncetat
Vântu-i plimbă-n rotocoale
Ş-îi mână peste sat.

Se ridică şi coboară
O clipă nu se opresc
Fulgerele îi brăzdează
Drum de foc prin ei croiesc.

Se întunecă devreme
Pe săteni îi iau fiori
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Din bătrâni cunosc ei semne
Zâc că-i rupere de nori

Sună clopotu de-aramă
Norii negrii se pornesc
Din Şpălnaca până’-n Vamă
Cerul îl învălmăşesc.

Bate vânt peste pădure
Vin pâraiele şiroaie
Coborând din deal se-nfoaie
Crengile din pomi trosnesc.
Norii tot mai jos coboară
Picuri mari din ei sporesc.

De pe dealu’ din Butoaia
Ploaia o umplut tăt şanţu
După care-o rupt pălantu
La Mănasie în curte
Apa îi pân la jănunche.

Un pocnet mă asurzeşte
Doar o clipă mai apuc
Văd un fulger cum loveşte
Rupând creanga unui nuc.

Buna-n casă-şi face cruce
Şi privind pe geam afară
O uitat să-nchidă uşa
De la grajd şi la cămară.

Pe moşu îl văd prim şură
Luleaua-n gură îi mocneşte
Îşi face şi el o cruce
Auzând cum mai trăzneşte.

Toţi se-ntreabă-ntre vecini
Ce au lipsă prin ogradă
Unii porci, alţii găini
Apa le-o-nghiţit degrabă.

La Şofron şi Măcărei
Lipsesc ţăgle di pe şură
Iar Bordeanu tri purcei
Nu-i mai are-n bătătură.

Paraschiva lui Ghiorghioi
Patru case-ntre vecini
Nu mai are un răţoi
O mâţă şi tri găini.

Mălăoiu iese-n curte
Şi se duce prin livadă
Vede pomi cu ramuri rupte
Lipsă boghiu de otavă.

Puhoaiele curgeau spre vale
Au năpădit prin multe case
Amestecând noroi şi lemne
Erau şi-n curte la CASTRASE.

Patru bibilici moţate
s-au speriat de viitură
Şi stau acum cocoţate
Sus pe-o grindă di la şură.

Moş Indrei se duce-n şură
Numără găini vreo nouă
Dară la coteţ când mere
Două cloşte nu-s pe ouă.

Norii s-au mai răvăşit
Ochi de soare se iţeşte
Satu-ntreg e mocirlit
Ce-a fost ieri azi nu mai ieste.

De la butură la moară
Numai bălţi şi mult noroi
Într-un prun la Pârlea-n-curte
Miaună un biet pisoi
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Dup-o oră de potop
Ceru iar se limpezeşte
Vântu norii risipeşte
Şpălnăceni muncesc de zor
După ruperea de nor.

Poveşti de pe front

Tetea Gheorghe şi Iuăn
Şăd pe laghiţă-amândoi
Îndesând tutun în pipă
Spun poveşti despre război.

Şi-aminteşte fiecare
Cât de greu le-o fost atunci
Târându-se prin tranşeie,
Pe coate şi pe jănunchi.

Băteau tunurile-ntruna
Pe frontu di la Oituz
Pe deasupra de tranşeie
Şuiera câte-un obuz.

- Bă! Iuon, ţ’aduci aminte
Când on brand o explodat
Lu’ Trăian a lu Anica
Din umăr i-o smuls un braţ?

O dat ordin comandantu
La atac ca să ieşim
Trăgeam gloanţe după gloanţe
Duşmanul să-l nimerim.

Lângă mine un ortac
N’avea rost să-l mai aştept
Căci un glonţ rătăcit
L-o răpus lovit în chept.

Altu, zâce nea Iuon
De la chept o scos crisoare
Să-i ajungă le nevastă
Parc-o presâmţât că moare

Încă-un bubuit de tun
Un obuz din el porneşte
Ca o pasăre a morţii
Pe şapte-i nenoroceşte.

Războiu îi o urgie
Ortaci mulţi cu suflet bun
Cot la cot au fost pe fronturi
Dar mulţi carne pentru tun

După ce-o sfârşit războiu
Ani în care au lipsit
Au ajuns puţini pe-acasă
Câte unu schilodit.

Stanciu di la Podişor
L-am văzut ieri, o dat să plângă
Are-o schijă în picior
Şî-i lipseşte mâna stângă.

Câte văduve jălesc
Bărbaţii să-i mai aşteaptă
Dar copii mari le cresc
Simt atunci că nu au tată.

- Mă, Gheorghe, s-o făcut sară
De când noi tăt povistim
Nu-i mai nime pe afară
Luna-i sus prin ţăntirim.
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Tinere din Şpălnaca
în port popular

Părinţii lui Mircea Gatea.
Elena şi Mănasie

cu Mircea şi Marioara

Familia Gatea reunită. De la stânga la dreapta: Mănasie, tatăl;
Dorel, fiu; Marioara, fiică; Mănasie, fiu; Elena, mama; Natalia, fiică;

Mircea, fiu. În prim plan: Sânefta, bunica
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VASILE GROZAV: Drumul spre sine

Am citit volumul de cugetări semnat de Vasile Grozav cu  un interes
neaşteptat motivat atât de esenţa semantică şi spirituală a aforismelor pe
care, iată, acum, le propune unui public mult mai larg spre lectură şi reflecţie,
cât şi de invitaţia subtilă de a descoperi „gânditorul” din spatele cărţii. Nu

mică mi-a fost surpriza să constat că profesorul
de educaţie fizică. Vasile Grozav, nutreşte o
înclinaţie spre latura - să o numesc folosind un
cuvânt „grav” - metafizică a vieţii şi că devine
preocupat, în pofida pregătirii profesionale pe
care, injust, de multe ori ne grăbim să o folosim
în etichetarea oamenilor din jur, de aspectele
interioare, modelatoare ale vieţii şi care şlefuiesc
individul sub cele mai diverse aspecte.

În fond, ce sunt cugetările de faţă? Cu
beneficiu de inventar, le-aş numi lecţii de viaţă
care sub forma unor „capsule” ce codifică un
mesaj pot rezona cu fiinţa umană oferindu-i

(posibile) răspunsuri la marile întrebări ale existenţei. Cugetările pe care
Vasile Grozav le propune în acest volum sunt complexe din perspectiva
rolului şi a efectului pe care le au: de la lectură de divertisment (presărată
uneori cu accente uşor ludice, ironice sau satirice care construiesc o posibilă
anecdotă - „La începuturile existenţei, oamenii roşii înotau în Marea Roşie,
oamenii negri în Marea Neagră şi cei galbeni în Marea Galbenă. Pentru că
oamenii albi nu aveau unde să--şi petreacă concediul la mare, au început
să-şi urască semenii. Din nefericire, ura lor mai dăinuie şi astăzi”), la o
lectură care dezvoltă mai multe paliere de descifrare a realităţii şi de
înţelegere a sinelui şi a lumii în care trăim: „De cele mai multe ori nu
suntem oamenii realităţilor, ci măştile ei”. ..Prea mulţi ajung să ne spună
Ce suntem, înainte de a afla cine suntem” sau „Cine se plimbă în fiecare zi
cu patria în braţe este demagog. Cine se plimbă cu ea-n suflet, patriot. Cine
se luptă pentru ea, naţionalist. Şi cine moare pentru ea, erou”. Căci, fără-
ndoială, autorul scrie întâi de toate din dorinţa de a se cunoaşte pe sine şi
de a-şi oferi soluţii la propriile-i nelinişti interioare; în general, nevoia de
scris apare ca necesitate vitală de a ameliora individul şi de a-i oferi o mai
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bună înţelegere a orizontului existenţial raportat la întreg universul:
„Suferinţa te învaţă să mergi într-un picior”.

„Deşi este conştient că suntem o povară pe trupul său, totuşi,
pământul ne suportă” ş.a.

Câştigul unui asemenea volum de cugetări, scris de un dascăl cu o
vechime serioasă în învăţământ, se poate concretiza şi într-o încercare de
bun-simţ de a semnala valorile care ar trebui să ghideze viaţa unui tânăr
aflat în formare, oferindu-i un altfel de „manual” (mai puţin şcolăresc)
care să-1 facă să conştientizeze importanţa devenirii ca individ - în
speţă, unul guvernat de valori spirituale şi morale. Prin urmare,
cugetările instigă la: autodepăşire/ autoperfecţionare („Nu mă
interesează de ce alţii au ajuns mai sus decât mine, ci de ce eu am ajuns
mai jos decât ei”), o reconciliere „ecumenică”, prin acceptarea
diversităţii (nu numai) religioase („Va veni o vreme când va trebui să
înţelegem că nu suntem nici iudei, nici mahomedani, nici creştini, ci
oameni”’), reevaluarea/ revalorizarea relaţiei învăţător-discipol („E
simplu să le impui copiilor să te respecte, dar e mult mai complicat să-
ţi impui ţie să-i respecţi”), o posibilă critică asupra clasei politice
contemporane, într-un stil caragialian („Politica este arta de a convinge
electoratul de putinţa neputinţei” sau „Partidele politice privesc viitorul
prin prisma intereselor lor, după care încearcă să ne convingă că
interesele lor sunt şi ale noastre”), şi, nu în ultimul rând. bucuria de a
trăi miracolul vieţii în formele sale cele mai simple („Plictiseala se poate
traduce prin incapacitatea omului de a vedea ceva nou şi frumos în
fiecare clipă sau, mă rog, în fiecare zi”, „Nu doresc să fiu nici martir şi
nici călău. Doresc să fiu”).

Putând fi citit în regim de lectură sapienţială sau parenetică, volumul
semnat de Vasile Grozav probează nu doar înclinaţia inedită a acestuia
spre lumea literelor, descoperindu-ne nouă. cititorilor, astfel, o altă „faţă”
a profesorului, dar, mai ales, cugetările pun în discuţie seriozitatea şi
inteligenţa cu care autorul vine să configureze echilibrul sufletului creator
în faţa marilor frământări ale vieţii şi, deopotrivă, ale morţii. Iar sufletul
creator, veşnic întrebător, căutător şi neliniştit, poate fi al oricăruia dintre
noi.

Bucureşti, martie 2015.
Dr. Silviu  MIHĂILĂ
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Născut în 02.12.1936 în Şpălnaca,
judeţul Alba.

Studii: şcoala primară în Vama Seacă şi
Şpălnaca, liceul la Blaj, Şcoala de pilotaj-
aviaţie Sibiu. În viaţa civilă – Şcoala de Maiştri
şi Institutul Politehnic de Sub-ingineri. În
occident devine absolvent al Universităţii
Tehnice München, Germania.

Înainte de pensionare, în cadrul
construcţiilor industriale al T.C.I. a  fost şeful S.U.T (Staţia de Utilaj
şi Transport) pentru judeţene Alba şi Hunedoara.

În occident, după omologarea prin examene şi obţinerea
diplomei de inginer diplomat, a fost şeful transporturilor la firma
Birkarth, Austria, până la 74 ani, când s-a pensionat.

Ad honorem

Curiculum Vitae: Octavian Gatea

Părinţii lui
Octavian Gatea.
De la stânga la dreapta:
Ana, mama;
Octavian, fiu;
Bazil, fiu;
Gheorghe, tatăl
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Iniţiatorul şi sponsorul Fiilor satului - 2015
Octavian Gatea
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Însemnări
de  Lucreţia lu’ Lazăr

Octavian Gatea. Era de ajuns să spui Tavi lu’ Gatea din Vama Seacă
şi aveai imaginea întregii lui familii, respectabile din Vama Seacă.

După ani, dorul şi nostalgia locurilor unde a copilărit l-au determinat
să se întoarcă „acasă”.

Şi ştiţi ce a făcut ? Vă spun eu!
Am fost martor la modul în

care a procedat ca să-şi întâlnească
consătenii,  colegii de şcoală,
prietenii...

A întrebat din tată-n fiu, din
neam în neam adrese, telefoane, a dat
anunţ în ziarul Unirea, a căutat pe
internet şi a făcut nenumărate
deplasări.

Şi toate acestea pentru a-şi
putea duce visul mult dorit până la
capăt: ÎNTÂLNIREA CU FIII
SATULUI.

A fost o muncă grea. A avut
nevoie de foarte mult timp, gânduri
bune, poate chiar şi emoţii pentru că
voia să reuşească totul pe placul
inimii sale.
Şi a reuşit!

Chiar şi data întâlnirii a fost
aleasă cu multă grijă .- 15 august
2015.

Unii oameni plecaţi pe alte meleaguri se mai schimbă!
Unii în bine, alţii.....uită chiar şi de obârşia lor !
Tavi a umblat mult prin lume, cunoaşte trei limbi străine,
Dar şi-a păstrat şi respectat graiul strămoşesc!

Îţi mulţumim foarte mult pentru o astfel de faptă înălţătoare.
Îţi dorim multă sănătate, ţie şi întregii tale familii şi urmaşilor,

urmaşilor tăi!

Maria şi Octavian Gatea
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Din fototeca familei Octavian Gatea
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S-a născut la 24iulie 1934 la Vama
 Seacă din comuna  Şpălnaca.

Face şcoala  generală la Vama,
gimnaziul la Ocna Mureş, Liceul de Comerţ
Blaj, Facultatea de Ştiinţe Economice la Sankt
Petersburg şi Facultatea de Ştiinţe Sociale din
Bucureşti.

A fost director al comerţului braşovean
până în 1990.

Curriculum vitate: Gatea Bazil

De la stânga la dreapta: Maria Gatea, soţia lui Octavian Gatea;
Gheorge Gatea, tatăl; Bazil Gatea, fratele
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Ad honorem
Gligor Gruiţă - Lingvist, profesor universitar

(preluare http: ocnamuresonline.ro)

M-am născut la 27 octombrie 1937,  în satul Şpălnaca, la  şase
 kilometri de Ocna Mureş, peste Banţa. Am parcurs şcoala

elementară în satul natal, liceul la Ocna Mureş (1951-1954) iar studiile
universitare în Cluj-Napoca, la Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea

de Filologie, în perioada 1962 - 1967.
După cum se poate observa, studiile mele

nu s-au desfăşurat în flux continuu. Între liceu şi
facultate există un hiatus de opt ani (1954 - 1962),
interval în care am stabilit, fără să vreau, un trist
record existenţial, demn de Guinness Book: m-am
prezentat la patru examene de admitere în facultate,
le-am luat pe toate (două pe locul doi, unul pe patru
şi altul pe locul întâi), dar numai cel din 1962 mi-a
fost de folos. De fiecare dată speram că va fi alt

regulament de bursă astfel încât să mă pot încadra în el, dar degeaba: venitul
oficial al familiei depăşea constant plafonul de bursă. Desigur, se poate
pune întrebarea de ce, la un venit anual atât de mare, nu am fost întreţinut
la studii de părinţi, fără bursă. Răspuns: pentru că acest venit exista doar
pe hârtie. Ne aflam în perioada cotelor la produse agricole şi apoi a
contractărilor obligatorii, când ţăranii cu o oarecare stare au fost transformaţi
în robi ai statului. Despre ce venit putea fi vorba, dacă la o recolta de 20 de
„măji” de grâu, de exemplu, omul trebuia să predea o cotă obligatorie de
25 sau 30 de măji? Dacă nu reuşea, devenea datornic la stat, sabotor, duşman
la poporului... şi atunci făcea pe dracu-n patru să se achite de „datorie”,
pentru că Aiudul (cu închisoarea lui de tristă amintire) nu era prea departe
de Şpălnaca. Astăzi „mă uit înapoi cu mânie” la timpul pierdut atunci: trei
ani de armată la aviaţie (Craiova, Deveselu), plus cinci ani ca dascăl
suplinitor în şcoli din fostul raion Aiud (Şpălnaca, Heria, Vălişoara),  unde
predam cam de toate. În 1962 „socialismul a invins definitiv la oraşe şi
sate”, am devenit „fiu de ţăran colectivist”,  iar dosarul meu era de această
dată, curat ca lacrima. Am intrat la facultate de pe locul patru, căzusem
aşadar de pe podium, dar asta nu mai conta.

După terminarea facultăţii am făcut o scurtă escală ca profesor la
liceul din Abrud apoi am revenit la Cluj-Napoca (ianuarie 1968) pentru o
carieră universitară de 40 de ani, care a cuprins toate verigile lanţului
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academic: preparator, asistent, lector, conferenţiar, profesor. Am beneficiat
de specializări în Italia, Ungaria, SUA, devenind doctor în filologie în 1977.
Pe parcurs, am avut şi câteva responsabilităţi profesional-administrative
(şef de catedră, secretar ştiinţific al Senatului Univesităţii „Babeş-Bolyai”
etc.). Am funcţionat ca profesor invitat, câte un an, la două univesităţi
americane, în cadrul Programului Fulbright: „Portland State University”
(Oregon) şi “University of California, Los Angeles” (UCLA).

Catedra la care am fost încadrat în 1968 („Limba română şi
lingvistică generală”) fusese întemeiată şi condusă de Sextil Puşcariu, unul
dintre cei mai mari lingvişti români, primul rector al universităţii clujene,
iniţiatorul şi directorul prestigiosului „Muzeu al limbii române” din Cluj,
existent şi astăzi. Prin urmare, o instituţie cu prestigiu, tradiţie, principii şi
reguli ferme, loc ideal de iniţiere şi evoluţie pentru un tânăr. Am vrut de la
început să mă specializez în disciplina numită „Limba română
contemporană”, dar şeful catedrei mi-a temperat elanul, sugerând că mai
întâi mi-ar fi utilă o „plimbare” prin întregul domeniu lingvistic, pentru a-
mi asigura o solidă pregătire generală. Astfel că, în calitate de asistent, am
ţinut seminarii la aproape toate disciplinele lingvistice: limba română
contemporană (gramatică, lexic, fonetică), istoria limbii române,
dialectologie, lingvistica romanică, introducere în filologie, lingvistică
generală. Ca lector, conferenţiar, profesor, m-am fixat însă în zona preferată,
ţinând cursuri de morfologie, sintaxă, gramatica normativă şi dinamica
limbii române actuale. Ultimele două le-am predat, în paralel, şi la Facultatea
de Jurnalism. Am avut grijă, după cum se vede, ca specializarea mea sa nu
fie prea îngusta, adică să nu confirme zisa unui caustic autor britanic care
spunea că „specialistul este unul care ştie totul despre nimic”.

În ceea ce priveşte activitatea mea ştiinţifică, pot spune că am avut
încă de la început libertate deplină şi am rămas pe teritoriul preferat, din
studenţie până la pensionare şi chiar după aceea. Toate cele peste 100 de
studii şi articole publicate în puţinele noastre reviste de specialitate, plus
comunicările ştiinţifice ţinute la congrese, simpozioane, sesiuni ştiinţifice,
conferinţele, emisiunile de la radio sau TV etc., ilustrează  aserţiunea de
mai sus. Una din temele mele predilecte a fost acordul în limba româna,
fenomen complex şi foarte important pentru o limbă ca a noastră, cu flexiune
nominală şi verbală bogată, generatoare de reguli complicate, cu ezitări în
aplicare din partea multor vorbitori. Am abordat-o în lucrarea de licenţă,
dar am aprofundat-o apoi în teza mea de doctorat şi am tratat-o monografic
în cartea „Acordul în limba româna”, publicată în 1981, la Editura Ştiinţifică
din Bucureşti. A fost foarte bine primită de specialişti, în frunte cu
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academicianul Alexandru Graur, care i-a dedicat o elogioasă recenzie în
„România literară”. Conţinutul monografiei a fost încorporat în capitolele
consacrate acordului în cele mai prestigioase lucrări de sinteză: „Gramatica
pentru toţi” (Mioara Avram) si „Gramatica Academiei” (ultima ediţie), fiind
frecvent citată în literatura de profil.

Satisfacţia cea mai mare mi-au dat-o însă cărţile care au vizat un
public-ţintă mai larg, care depăşeşte cercul fatalmente limitat al mediului
academic. Este vorba, în primul rând, de „Gramatica normativă”, care a
apărut, până la plecarea mea din ţară, în şapte ediţii, la trei edituri de
prestigiu: „Dacia” (Cluj-Napoca, ed. I şi a II-a), „Polirom” (Iaşi, ed. a III-
a), „Paralela 45” (toate celelalte). Este o carte de educaţie lingvistică şi se
adresează mai ales celor care îşi câştigă existenţa din exprimarea publică:
jurnalişti, demnitari de orice rang, oameni politici, cadre didactice etc.
Interesul foarte mare al publicului, al editurilor, al presei (ziare, reviste,
radio, tv), al şcolii, pentru această carte m-a determinat să-mi continui
cercetarea în aceeaşi direcţie, publicând „Moda lingvistică actuală. Norma,
uzul şi abuzul” (Ed. „Paralela 45”), care a cunoscut până acum două ediţii
(2006 şi 2011). Am semnalat aici principiile care guvernează dinamica
limbii române actuale, evidenţiind principalele tendinţe de evoluţie,
inovaţiile (negative/pozitive) care apar, contradicţiile dintre normă şi uz,
posibilităţi de armonizare etc.

La cele două direcţii de cercetare menţionate (descrierea limbii
române actuale şi educaţie lingvistică) ar mai fi de adăugat una: pregătirea
limbii române pentru a fi predată la vorbitorii cu altă limba maternă. Este
vorba de studenţii străini care vin să studieze în România, dar şi de cei care
studiază română în ţările lor, prin lectoratele existente în Europa, dar şi pe
alte continente. De aceea, incă din perioada de pionierat a acestor activităţi,
am creat instrumente lingvistice adecvate, devenind autor, coautor sau
coordonator a patru manuale de limba română pentru studenţii străini.

M-am pensionat în 2007 şi locuiesc, temporar, în California.
În încheiere, un răspuns la o întrebare virtuală: cât de uiorean/

ocnean poate fi un om care, din cele trei sferturi de veac ale existenţei
sale, a trăit în Uioara/Ocna Mureş doar trei ani? Răspuns ferm: 100%!
Ocna Mureş se afla, cum am arătat, la şase kilometri distanţă de satul meu
natal (peste Banţa). Toate traseele mele, geografice sau biografice, pe ruta
Spălnaca – Cluj-Napoca, au trecut, obligatoriu, prin Ocna Mureş. Mai adaug
că acolo au trăit sau trăiesc mulţi consăteni de-ai mei: rude apropiate, foşti
vecini, prieteni, colegi. De aceea, de câte ori coboram la „Haltă”, mă
simţeam acasă. Nu „ca acasă”, ci acasă, fără ghilimele.
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Parlea Gheorghe - conferentiar universitar

S-a născut în comuna Şpălnaca la 28 aprilie 1934. Până la
 vârsta de 14 ani n-a depăşit hotarele satului decât până la

Ocna, unde, odată sau de două ori pe an, părinţii îl duceau la târg.
A început şcoala primară în 1941, când cel de al  Doilea Război

Mondial era în plină desfăşurare şi din cauza căruia mulţi dintre
copii erau numai cu mamele. A terminat patru
clase în 1945, când acest flagel era pe sfârşite,
dar ale cărui  urmări le-a simţit multă vreme.

În mod normal, continuarea studiilor pe
o treapta superioară, presupunea înscrierea la
gimnaziul din Ocna Mureş sau unul din Aiud.
S-a înscris la gimnaziu la Ocna dar întreţinerea
lui acolo nu ar fi fost posibilă pentru că tatăl
era concentrat în armată. În aceste condiţii, a

continuat şcoala în sat, deşi a figurat în catalog la gimnaziul din
Ocna, tot semestrul întâi. A terminat astfel cele şapte clase în 1948.

În toamna  acelui an a venit reforma învăţământului care a
creat derută, mai ales pentru cei ce terminaseră şapte clase, deoarece
s-au trezit din nou elevi în clasa a V-a! Părinţii săi considerau că nu-
i nici o problemă să rămână în sat, să continue ceea ce ei ştiau de o
viaţă adică munca la câmp, mai ales că un băiat nu strica de ajutor
în gospodărie. Această situaţie a durat numai câteva săptămâni,
deoarece a auzit că la fabrica SOLVAY se înfiinţează o şcoală
profesională de ucenici.

Acum, după cum relatează dânsul, apare prima manifestare
de noroc! Avea un unchi, frate mai mic de al tatălui, învăţător
într-o comună din Munţii Apuseni, care a auzit şi el de această
şcoală şi care a venit să vadă ce gânduri are nepotul. Dar gândurile
acestuia la 14 ani erau legate de ceea ce considerau părinţii.
Atunci acest unchi i-a spus tatălui său: lasă-l mă „tete”, să vedem
cum se descurcă între alţi concurenţi. Erau candidaţi din Ocna şi
din toate satele din jur, nu se ştie câţi, dar locuri erau numai 50.
Examenul a ţinut 2-3 zile pentru că erau probe la Română şi
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Matematică. Elevul Gheorghe Parlea a luat note de 10 şi a reuşit
la scoală pe locul întâi!

Cŕnd s-au reunit cei 50 de elevi pentru începerea şcolii,
curiozitatea cea mai mare era legată de acela care a ieşit pe primul
loc. Era un copil simplu, de la ţară, care ştia că numai „domnii”
umblă cu capul descoperit, ca atare, nu şi-a lăsat „colopul” de paie
acasă, suportând glumele colegilor. În sfârşit a început şi pregătirea.
Primul director, un inginer neamţ-austriac, Kraus, care, fără nici un
fel de „curricula” dar cu ordine nemţească, a gândit o pregătire
folositoare scopului adică, acela de a produce muncitori pentru
fabrică. În primul an au petrecut mult timp în toate atelierele
mecanice ale fabricii. În al doilea an, au cunoscut secţiile fabricii
când, a început şi chimia să se lipească de ei. După doi ani au ieşit
primii operatori chimişti adică viitorii muncitori.

Din nou i-a surâs norocul. A fost selectat în grupul de 15 care
urma să continue încă un an la Şcoala Profesională de pe lângă
Uzinele Nitramonia Făgăraş, pentru a ieşi laboranţi chimişti. Şi aici,
într-adevar, s-a lipit mult mai multă chimie de ei.

După terminarea anului III s-au întors în fabrică la Ocna, de
data asta la Uzinele Sodice, şi fiecare dintre absolvenţi a primit
sarcini precise. Un grup de patru, printre care şi Ghiţă Pârlea, s-a
constituit în echipă de control tehnic interfazic, îndrumată de 
meşterul Ilieş. Deşi erau nişte puşti de 16-17 ani, nu s-a ferit nimenea
din conducerea fabricii ca în foarte scurt timp să le dea
responsabilitatea acestui control. Îşi aminteşte de o întâmplare cu
învăţăminte:

„În controalele pe care le făceam se punea problema să-i
obişnuim într-o oarecare măsură pe oameni să urmărească
parametrii proceselor şi prin intermediul unor ustensile, spre
exemplu, nişte simple termometre. Acestea şi altele, întâmplător sau
nu, se spărgeau foarte des. Într-o noapte eram de serviciu şi l-am
interpelat pe baciul Damian unde-i termometrul? Acesta, oarecum
flegmatic, ţinând probabil seama şi de tinereţea mea, îmi zice: de
ce îţi trebuie, mă „puţoiule”, termomteru, pentru că, uite dacă vrei
să ştii, aici temperatura este atâta... Am măsurat imediat cu un
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termometru de rezervă şi am văzut că nu a greşit. Morala, pe care
n-am uitat-o niciodată, este că trebuie apreciată foarte mult şi experienţa
practică, chiar dacă nu este însoţită de prea multă teorie. Sigur, altfel
se pune problema unde experienţa este însoţită şi de teorie”.

Următoarea etapă a vieţii sale a fost din nou determinată de
noroc. În 1953 era deja un salariat cu „experienţă”. În acea vreme,
la serviciul de cadre era un muncitor cu minte luminată (Cecan
Alexandru) ce se ocupa de recrutarea unui lot de tineri care să urmeze
„Facultatea Muncitorească”. Ghiţă n-a înţeles  niciodată de ce acest
om dorea foarte mult ca el să facă parte din grup şi a insistat, inclusiv
pe lângă părinţii lui, deşi el n-avea de gând să refuze ocazia. Mai
ales pentru că simţea că mai poate învăţa. Astfel, în toamna anului
1953, a început studiile la Facultatea Muncitorească de pe lângă
Universitatea  Babeş (pe atunci) din  Cluj.

Aceste facultăţi muncitoreşti erau tot un sistem de învăţământ
(nu superior) de pregătire a cadrelor, provenite din rândul
muncitorilor, cu oarecare posibilităţi de evoluare. Ele erau organizate
pe lângă instituţii de învăţământ superior, cu structuri ca şi celelalte
facultăţi, adică având asistenţi, lectori, conferenţiari, tocmai pentru
a asigura o pregătire cât mai bună a „studenţilor”, dar diplomele
obţinute aveau doar valoarea celor de bacalaureat. Astfel, ele dădeau
dreptul absolvenţilor de a urma un institut de învăţământ superior.
Cei care n-au urmat învăţământul superior s-au întors la vechile
locuri de muncă de la întreprinderi. Din grupul de la SODA au
absolvit toţi facultatea muncitorească dar numai 5 au  continuat
studiile în învăţământul superior.

Aşa a ajuns tânărul Gheorghe Pârlea să dea admitere la
Institutul Politehnic din Timişoara (un institut de mare prestigiu), la
Facultatea de Chimie Industrială, în iulie 1955. Faptul că la facultăţile
muncitoreşti se făcea pregătire foarte bună este explicaţia  că a intrat
la facultate concurând într-o situaţie de 5 pe un loc. Examenul se dădea
scris şi oral la chimie şi matematică şi oral la română, rusă, constituţie.
Notele pe care le-a obţinut l-au situat pe un merituos loc 16.

A terminat facultatea în 1960, cu o temă de diplomă aleasă
tot de la SODA: „Prepararea oxidului de magneziu grefând procedeul
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pe tehnologia preparării carbonatului de sodiu prin procedeul
Solvay”. A obţinut unele rezultate relativ modeste dar, mai târziu, a
aflat că problema a fost  rezolvată de grupul de cercetători de la
UPSOM, sub auspiciile ICECHIM-Bucureşti şi că procedeul s-a şi
aplicat.

A terminat facultatea în 1960 cu note care îndeplineau
condiţiile repartizării în învăţământul superior. Aşa a ajuns cadru
didactic. A trecut prin aproape toate etapele: preparator, şef de
laborator, apoi prin concurs: asistent (1962), şef de lucrări (1972),
conferenţiar (1992). În 1974 a susţinut teza de doctorat,
intitulată „Studii privind descompunerea unor combinaţii complexe
cianice în vederea obţinerii de oxizi micşti” sub conducerea Acad.
Prof. Coriolan Drăgulescu.

Între anii 1960-1990 a activat la disciplina de Chimie fizică,
una dintre disciplinele importante ale Facultăţii de Chimie,
deoarece constituia partea teoretică a pregătirii inginerilor
chimişti, indiferent de specialitate. Între 1990-2002 (până la
ieşirea la pensie) a activat la disciplina de Chimie generală şi a
lucrat cu studenţii de la  Facultăţile de Mecanică şi de
Management în Producţie-Transporturi.

În  tot acest timp a colaborat la elaborarea a peste 15 materiale
didactice: cursuri, culegeri de probleme, îndrumătoare de lucrări de
laborator. Cursul de Chimie generală pentru studenţii nechimişti şi
un  îndrumător de lucrări practice, pentru aceiaşi studenţi, a fost
reeditat de mai multe ori chiar şi după ieşirea sa la pensie...

(Continuarea textului se poate citi pe http:
ocnamuresanulonline.ro)

 Prof.dr.ing. Mircea Aurel CIUGUDEAN
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Curriculum vitae: Oliviu Iacob

Născut la 20 mai 1946 în Şpălnaca, judeţul Alba, urmează
 Liceul „Titu Maiorescu” din Aiud şi Facultatea de

Filologie de la Universitatea „Babeş- Bolyai” din Cluj Napoca. Aici
a fost bursier republican, membru în Cercul de folclor condus de
Ion Muşlea.

A  cules folclor privind construcţiile la
români, Ion Taloş fiind autorul care a folosit
datele în „Meşterul Manole”.

Două lucrări publicate în 1994, respectiv
1996: „Rituri de trecere” şi „Rituri funerare”
la Editura „Şcoala Albei”, valorifică lucrarea
de diplomă, respectiv lucrarea de gradul didac-
tic I în îmvăţământ.

Preocupările legate de folclor s-au
perpetuat şi în 1995 când a susţinut un curs de etnografie şi folclor
la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, ca şi lector
asociat, timp de un an universitar, realizând şi un suport de Curs de
folclor special (pentru studenţi).

Articolele şi studiile privitoare la folclor publicate în revista
„Apulum” a Muzeului Naţional al Unirii - 1986, în „Discobolul” -
2005, în „Limba şi literatura română”- Bucureşti, 1995, pornesc de
la specialitatea în folclor obţinută la Universitate şi se bazează
pe cercetarea de teren (folosind chestionarul lui C. Brăiloiu în
cazul riturilor de trecere), observarea directă pe teren (nunta),
înregistrarea în fişe de cercetare, observaţia, publicând doar acele
texte, considerate ca inedite, numai de la subiecţii cunoscuţi, faţă
în faţă, cu rare excepţii unele texte preluate în urma completării
unor chestionare.

Prin aceste cercetări de teren se susţin afirmaţiile privind starea
folclorului românesc legat de viaţa omului, nuntă şi înmormântare,
rituri de trecere cu un repertoriu mediu, care rezistă datorită
temeiniciei ideilor vehiculate – universul senin al vieţii şi al morţii,
susţinut de mulţi folclorişti, Mircea Eliade – care a susţinut că
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România nu a avut un Ev Mediu glorios, dar a avut un folclor viu,
important, apoi alţi folclorişti ca S. Fl. Marian, C. Brăiloiu, H. Sthal,
D. Pop, I. Şeuleanu, N. Bot, ultimii trei fiind pentru mine îndrumători
ştiinţifici, care au recomandat publicarea lucrărilor „Rituri de
trecere” şi „Rituri funerare”.

A publicat între 1995-2014 un număr de nouă cărţi: două cărţi
de folclor - „Rituri funerare”, „Rituri de trecere”; patru cărţi de
publicistică - „Paralele ale memoriei”; două cărţi de proză -
„Constandinul Turcului”, „Moştenirea”; un volum de istorie literară
- „Restituiri literare”.

Redactor de carte la alte peste 100 titluri la editurile Şcoala
Albei şi Bălgrad între anii 1993-2003 (vezi Ethos XXI, nr. 27).

Distincţii primite de către prof. Oliviu Iacob:
Medalia Preşedenţiei României „Meritul pentru

învăţământ” în 2004, la propunerea Ministerului Educaţiei;
Ordinul „Gheorghe Lazăr”, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 2007
şi Diploma de Excelenţă; Diploma şi Medalia de aur jubiliară (1990-
2010) ale ASTREI Sibiu; Premiul Uniunii Artiştilor Plastici, 2014.

Oliviu Iacob a fost  profesor la Colegiul „Dorin Pavel”, unde
a deţinut timp de 16 ani funcţia de director.

După un stagiu în învăţământ la Şpălnaca a obţinut gradele
didactice în învăţământ şi titularizarea (în 1974 la Liceul de Chimie
din Ocna Mureş) prin concurs, iar apoi, prin transfer, profesor (di-
rector) la Colegiul „Dorin Pavel” din Alba Iulia, apoi între 1993-
1996  - Inspector Şef la Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba.

Între anii 1993 – 1996 a fost Inspector Şcolar General la
Inspectoratul Şcolar Alba; a deţinut funcţia de preşedinte al Asociaţiei
Şcoala Albei între 1996 – 2007 cu  bogată activitate editorială „Şcoala
Albei” (a fost prima editură care a publicat carte) prin eforturile
autorilor (financiar) cu tiraje cerute de piaţă, îndeosebi carte
didactică. Dintre proiectele finanţate câştigate de Asociaţia „Şcoala
Albei” prin efortul lui Oliviu Iacob, cel intitulat „Cărturarii Albei”
s-a finalizat prin publicarea a cinci lucrări semnate de Vasile Moga,
Ion Buzaşi, Oliviu Iacob, Mircea Cenuşă şi Ironim Muntean,
finanţarea fiind susţinută  de F.D.S.C.
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Gatea Manase (n. 1929),
Gatea Elena (n. 1939) Andone Mănasie (n. 1893) alături

de soţia sa Maria şi fiica lor Maria.
A fost un ţăran autodidact învăţând
singur să scrie şi să citească şi a
cunoscut pe lângă limba română şi
limbile maghiară şi rusă. A luptat
alături de armata austro-ungară pe
frontul din Rusia unde a stat
prizonier timp de 5 ani. După
întoarcerea din prizonierat, a fost pe
rând, lăptar, crâşmar şi primar pentru
o scurtă perioadă. S-a ocupat de
dulgherie, construind acoperişurile
mai multor case din sate. În calitate
de curator s-a ocupat de acoperirea
bisericii, confecţionând băncile care
există şi azi. A făcut parte din
comisia de înfiinţare a cooperativei
săteşti şi „alte comitete şi comiţiiIacob Gruiţa pe frontul rusesc

Familii din Şpălnaca şi Vama Seacă
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Familia Podar din Vama Seacă

Achim Irimie (n. 1864), fost subofiţer în armata austro-ungară, cu care a
luptat pe frontul din Balcani. Alături de acesta se află nepotul său (după
fiică), Podar Ioan (n. 1921), absolvent, pentru acele vremuri a unei şcoli

de arte şi meserii şi a practicat meseria de rotar. Datorită priceperii şi
hărniciei sala a ajuns să aibă o anumită situaţie materială şi fiind puţin
mai „răsărit” a fost condamnat politic la 7 ani de închisoare, din care a

executat 5 (1959-1964) în cele mai grele condiţii, la Gherla,
în Bărăgan şi la Canal
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Castrase Nicuşor cu Ion Raţiu (la masă)

Familia Castrase Nicuşor
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Familia Castrase Ion

Sora Mariana cu soţul
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Fratele Tinu cu soţiaSora Virginica cu soţul

Leontina şi Vasile Castrase, părinţii lui Nicolae Castrase
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Chiorean Gligor, 1940

Artimon Sîngerean,
Ana Sîngerean, Ion Lazăr

Marioara Lazăr, Ion Lazăr,
Lucreţia Lazăr

Andone Ileana, Andone Gheorghe
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Chiorean Gheorghe,
Chiorean Ştefan (1940)

Chiorean Gligor,
Chiorean Ileana (1940)

Dancu Maria cu copiii: Ioan, Valeria, Victoria - căsătorită cu Lazăr
Teodor, cu copilul lor Lazăr Gheorghe
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Echipa de fotbal „Scânteia” Şpălnaca (1976).
Rândul de sus: antr. Podar Ghiţă, Ahăndrean Vasile, Opriş Iacob,
Hârja Ioan, Ciungan Mircea, Szilaghi Eci, antr. Chiorean Ştefan.

Rândul de jos: Cîmpean Ilie, cpt. Podar Ioan, Năndrean Nicu,
Andone Georgică, Chiorean Ioan, Moldovan Tibi

Casa părintească (1939).
Lazăr Teodor şi Victoria cu copiii Gheorghe, Mărioara, Ion , Lucreţia

Şcoala de la „Butură”. Ghica şi Paulina Chiorean
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Andone Leon (1887-1963) Andone Ana (1928-2012)

Moldovan Gligor
şi soţia Marioara

Miron Gheorghe
şi soţia Rozalia
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Concurs şcolar
de dansuri populare
(1954)

De la stânga la dreapta:
Gheorghe Gruiţă cu soţia sa
Silvia şi cumnatl său Virgil,
profesor şi diector al Şcolii
Generale

Bisericuţă de pe deal / Te port şi-acum mereu în suflet/ Iar Tu Marie,/
Maică Sfântă/ M-ai ajutat/ Să fiu o inimă ce cântă!

Prof. Maria Nuţiu ( nepoata lui Gheorghe Grozav, diac bisericesc,
şi fiica lui Valer Grozav şi Susana din Şpălnaca)


