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CUVÂNT ÎNAINTE
După apariţia, în 2014 și 2015 a volumelor I și II ale cărţii
„Biografii din Ocna Mureş” eu şi colegii din Ocna Mureş am început
să strângem în continuare biografii ale personalităţilor legate într-un fel
de oraşul nostru drag. S-a muncit mult și astfel, la sfârsitul anului 2016,
volumul III este încheiat, aducând la lumină încă 16 biografii de
„ocneni” cu cariere deosebite. Am cuprins în total, în cele trei volume,
79 de biografii.
Poate că principala contribuţie la dezvoltarea şi civilizaţia
oraşului nostru, începând cu sfârşitul secolului 19, a avut-o chimistul
belgian Ernest Solvay (1838-1922), cel ce a construit Uzinele de
Produse Sodice, unde mulţi din părinţii noştri au lucrat. Atunci s-au
realizat frumoasele locuinţe din cartierele Soda, clubul, biblioteca,
stadionul, grădiniţa, băile publice, cantina, poate calea ferată, mai apoi
cinematograful, şcolile. De altfel, în Belgia a fost cunoscut ca un mare
filantrop. Bogăţia, ce i-a permis investiţii mari şi acte de civilizare a
zonelor în care a investit, a câştigat-o prin invenţiile sale valoroase din
domeniul tehnologiilor chimice. El a adus la Ocna Mureş seriozitatea
inginerească şi „microbul” chimiei, care a dat mai târziu minunaţi
chimişti ţării. El ar merita cel mai mult titlul de „Cetăţean de onoare” al
oraşului nostru. Şi, categoric, ar merita un nume de stradă şi o statuie în
centrul orasului!
Scopul cărţii, declarat de la început, unul documentar, a fost
acela de strângere a unor informaţii importante pentru urbea natală, care
să rămână peste vremi, cu efectul de a încuraja dascălii şi elevii din
Ocna Mureş spre realizarea unor cariere strălucite. Mă adresez din nou
pe această cale elevilor ce vin în urma noastră, încurajându-i să depună
un efort consistent pe băncile scolilor şi universităţilor pentru a-şi
realiza o carieră care să le asigure stabilitate şi bunăstare în viaţă, pentru
a produce bucurie părinţilor şi mândrie urbei.
Mulţumesc, din nou, domnului prof. Koloszvari Csaba,
administratorul site-ului „OcnaMuresOnline”, cu ajutorul căruia am
prins pe site biografiile şi prezentările de personalităţi. Există deja acolo
o „Galerie de ocnamureşeni” în format electronic.

5

Cel mai mare efort la realizarea acestui al treilea volum l-a
depus domnul Ioan Huszar, conducând la creșterea importantă a
numărului de personalităţi prezentate. Au fost utilizate date biografice
cuprinse în monografii anterioare ale oraşului (1996, 2007). Mulţumesc
tuturor celor ce au sprijinit elaborarea acestei cărţi şi în special
sponsorului care a finanţat tipărirea.
Regret profund că nu am reușit să convingem câteva
personalităţi ale orașului să accepte a fi incluse în carte: scriitori,
pictori, medici, cercetători, juriști, profesori de liceu și universitari.
Aceștia totuși există și au adus glorie orașului nostru, un oraș care a dat
ţării foarte mulţi oameni de valoare la mia de locuitori. Conştient fiind
că lista noastră este încă incompletă, îi rog din nou pe cititori să ne ajute
să o completăm cu personalităţi noi şi cu adresele lor, spre a-i putea
contacta şi a-i face cunoscuţi pe toţi cei cu care ne mândrim.
Lista celor ce merită prezentaţi rămâne deschisă deci cartea va
continua probabil cu Volumul IV, etc. Vom preda la un moment dat
„ştafeta” urmaşilor şi sper că această „cursă” nu se va încheia niciodată,
pentru că mereu o să apară ocneni cu merite şi cariere deosebite.
Prof.dr.ing.Mircea Aurel Ciugudean
Tel: 0722.486853, e-mail: maciugudean@yahoo.com
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FLORIN PETRU ANTON
Medic specialist cardiolog, cadru didactic universitar
Doctorul Florin Petru Anton
s-a născut în Ocna Mureș, la data de
18 Iunie 1974. Tatăl său, Petru, a
lucrat în cadrul MAI ca și polițist, iar
mama, Veronica, a lucrat la Uzinele
de Sodă Ocna Mureș. În familie mai
are o soră mai mare pe nume Mihaela.
A urmat Școala Primară, apoi
și Liceul de cultură generală, în orașul
natal Ocna Mureș unde se remarcă
drept un elev inteligent, harnic și
exigent, care nu se mulțumea decât cu
note bune, așa cum îi stă bine unui
elev cu mari pretenții de la școală și
viață.
De mic copil a fost interesat
de vindecarea diferitelor boli, de aceea, cum era de așteptat, intră cu o
medie apropiată de zece la Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca.
Clujul, această adevărată citadelă a medicinii românești, orașul în care
legendarul medic Iuliu Hațieganu a creat o valoroasă școală de medină
internă, îl aștepta cu brațele deschise. După terminarea Facultății
(1998), este repartizat tot în Cluj-Napoca, medic stagiar la Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă, Clinica Medicală I, Secția Cardiologie.
În viața doctorului Florin Anton, întemeierea unei familii cu
soția Corina, profesoară de engleză, îi aduce și bucuria venirii pe lume a
unui băiat care a primit numele de Patric.
Ca și medic cardiolog, deși încă tânăr, el are o bogată experiență
profesională. Devine medic rezident de Medicină Internă la acelasi
spital și secţie (2000-2004), medic specialist de Medicină Internă
(2005-2009), apoi medic primar de Medicină Internă (2009-20012) și
mai apoi, tot acolo, medic specialist cardiolog (2012).
Activitatea universitară o începe ca preparator la Catedra
Medicală I a Universităţii de Medicină şi Farmacie, „Iuliu-Haţieganu”,
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din Cluj-Napoca (1999-2000) și o continuă ca asistent (2004-2005). A
avansat apoi lector universitar.
Doctorul Anton Petru Florin a obținut mai multe specializări,
diplome și atestate. Devine doctor în stiinţe medicale în urma Studiilor
doctorale la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu-Haţieganu”
din Cluj-Napoca, finalizate cu sustinerea tezei de doctorat cu tema
„Particularități ecocardiografice ale insuficienţei cardiace, cu funcţia
ventriculului stâng păstrată” (2013), având drept conducător de
doctorat pe profesorul Nour Olinic.
Tot la aceeași universitate a obţinut, între 2005-2013,
certificatele: de competenţă ecocardiografie, de competenţă ecografie
vasculară, de Medic specialist Medicină internă, de Medic Primar
Medicină internă, de Medic Specialist Cardiologie.
A participat, între 1999-2014, la mai multe Congrese și
conferințe interne și internaţionale din domeniul cardiologiei și
chirurgiei vasculare precum: la Barcelona, Munchen, Sinaia, ClujNapoca. A scris și publicat numeroase lucrări în domeniul cardiologiei,
ca singur autor și co-autor.
A realizat în cadrul unui colectiv, cursul universitar de
„Medicină Internă. Patologia aparatului respirator”. Apoi, alte
numeroase cursuri şi lucrări practice de cardiologie, medicină internă,
gastroenterologie pentru studenţi.
Cu bagajul de cunoștințe al doctorului cardiolog, deși tânăr dar
deja cu o mare experiență profesională, Florin Petru Anton știe cum
trebuie să fie un bun medic:
Un om care iubește oamenii, un om care lucrează cu sprijinul
lui Dumnezeu, un om care pune in slujba semenilor tot ce știe, tot ce
gândește, tot ce trăiește, cunoaște trupul care simte cum circulă
sângele, cum se inmulțesc celulele, mintea care folosește tot ce simte
trupul, sufletul care trăiește alături de fiecare om cu nevoi.
Ce-ti trebuie să devii medic? Să iubești oamenii, să respecți
viața, să crezi în tine, să mulțumești lui Dumnezeu pentru orice reușită,
să inveți să fii atât de priceput încât oamenii să-și lase viaţa în mâinile
tale. Trebuie să-ţi dorești dintotdeauna să devii medic și dacă rămâi
constant înseamnă că asta e meseria pe care trebuie să o practici. Să
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înveţi pentru facultate, să depășești primele ore de anatomie la morgă,
să faci practica în spitale, să treci sesiuni cu examene la materii
necunoscute de tine, stagiatura, rezidenţiatul... Este o viață în care vei
învăța continuu, ceea ce înseamnă că vei rămâne cu o minte ageră.
Devii o altă specie de om, cel care repară oameni!
E o misiune pe care ti-o alegi inconștient, de fapt ti-e dată pentru
a-i ajuta pe ceilalţi. Tu ești cel care ar trebui să facă numai bine. Așa
cum spune Prof. Univ. Dr. Adrian Streinu Cercel, trebuie să fii
disponibil „în slujba omului, 24 de ore din 24!”.
Medicul cardiolog Dr. Florin Anton are program de consultații și
la Ocna Mureș, acest gest făcut cu atâta generozitate, este recunoștința
pentru orașul în care s-a născut, unde a învățat de de la mulți dascăli
minunați primele noțiuni de anatomie, biologie și literatură, este și ca o
răsplătire pentru faptul că aici s-a pus temelia formării lui ca viitor
tămăduitor de inimi umane.
Ioan Huszár
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MIHAELA MARIA BOTEZAN
Atletă campioană de cursă lungă
Acum când scriu aceste
rânduri vă mărturisesc că trăiesc
o puternică emoție fiindcă simt
că mi-am asumat o lucrare în care
trebuie să redai cât mai real,
obiectiv dar și cât se poate de
convingător personalitatea unei
mari sportive, care spre bucuria
mea este născută la Ocna Mureș.
Cu Mihaela Botezan nu am putut
vorbi la telefon decât de trei ori,
persoana de legătură, din cauza
programului ei atât de aglomerat,
a fost fratele ei, Aurel, care este
și el o cunoștință de a mea. Chiar
dacă s-a stabilit de mulți ani în
municipiul Cluj Napoca, are plăcerea personală să consemneze în toate
materialele scrise despre ea, că este născută în Ocna Mureș și nu în Cluj
sau în alt oraș mare, pentru orgoliu. De altfel doamna Botezan este
extrem de modestă și comunicativă. Scopul nostru este tocmai aceasta,
de a vă prezenta biografii ocnamureșene, care trebuiesc scoase le iveală
din capcana uitării, arătându-vă că orașul nostru a dat și mai dă încă
oameni cu care să ne mândrim, așezându-i într-un loc privilegiat al
memoriei sufletului nostru.
În perioada când scriam biografia ei, Mihaela participa la
Maratonul Olimpului din Grecia. S-a dus la un concurs de mare
dificultate, la care mulți participanți abandonează pe parcurs, dar aceste
participări ajută mult la obișnuința cu efortul și de ce nu, la câștiguri
viitoare în performanțe.
Fiind convins că relativ puțini uioreni o cunosc, sau măcar au
auzit de marea noastră atletă, de performanțele ei remarcabile, amintim
despre ea că a văzut lumina zilei în Ocna Mureș, la 21 noiembrie 1976
din părinții Botezan Aurel, maistru mecanic la UPSOM și IJGCL Ocna
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Mureș și Botezan Viorica, fostă profesoară de Limba Română tot în
orașul nostru. Mihaela are și un frate mai mare, pe ing. Aurel Botezan,
ce locuiește în Cluj Napoca, fiind cadru universitar la Institutul
Politehnic, Facultatea de Electrotehnică.
Primele 8 clase le face la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” din
Ocna Mureș și nu pot să nu menționez faptul că Mihaela, ca elevă, a
învățat foarte bine, și cred eu că avea înzestrarea intelectuală de a urma
orice facultate cu pretenții. Odată cu descoperirea plăcerii de a alerga și
văzând rezultatele ei de excepție la atletism, ea se mută, cu acordul
părinților, la Liceul Sportiv din Deva, unde deprinde practicarea
atletismului, adică a alergării, de mare performanță. Acest lucru se
întâmpla când avea doar 15 ani și când s-a legitimat la primul club ca
sportivă, Clubul Sportiv CS Cetate Deva. Apoi au urmat SC
Universitatea Cluj și CSA Steaua București.
În cariera ei de atletă are până în prezent un palmares
impresionant, în jur de 40 de curse alergate la competiții internaționale,
individual sau sub culorile României, unde a câștigat 9 medalii de aur,
argint și bronz, astfel:
2 medalii la Cupa Europei Challenge la 10.000 m, una de aur,
una de argint,
3 medalii la CM de semimaraton pe echipe, două de aur, una de
argint,
1 medalie de bronz la CM de cros pe echipe,
1 medalie de aur la CE Universitare de semimaraton pe echipe,
1 medalie de argint la Jocurile Mondiale Universitare,
1 medalie de aur la Jocurile Mondiale Militare.
A participat la JO de la Atena (2004), la trei ediții ale CM în aer
liber (2001, 2003, 2005), la șase ediții consecutive ale CM de
semimaraton (perioada 2000-2005), la patru ediții de Superliga Europei
(2001, 2002, 2003, 2005 cu 3 clasări pe podium), la CE de pistă
(2002), la CM de cros (2000), la CE de cros (2001, 2004), la CE
challenger (2002, 2004), la Jocurile Mondiale Universitare (2000), CM
militare (2003), CM de alergare montană (2012)
Deține, din 2004, recordul național la 10.000 metri, pe care- l
corectase inițial de trei ori,
- este multiplu medaliată la campionatele naționale în probe de fond, la
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curse de ekiden (probă de maraton în ștafetă) în Japonia și Coreea de
Sud, precum și concursuri de Grand Prix pe pistă,
- este medaliată la patru din cele cinci ediții ale Maratonului
Internațional Cluj Napoca,
- activează ca arbitru la diverse concursuri, cum a fost și la
Campionatele Internaționale ale României de la Cluj (2014),
Este absolventă a Facultății de Educație Fizică și Sport, FEFS
Cluj, unde este în prezent înscrisă la studii de doctorat. A fost cea mai
bună sportivă a Clujului în 2001 și 2005.
Dar ce mai face Mihaela Botezan în prezent, după anul 2015?
Tot ce făcea și până acum, aleargă, aleargă și iar aleargă… Doar că
acum nu mai este singură în ecuație, viața ei s-a schimbat. S-au adunat
între timp mai multe responsabilități. Pe plan familial, a apărut un
copil, care are nevoie de atenția și grija ei, iar pe plan sportiv a
înființat un club, numit CS Atletic Cluj, unde antrenează grupe de copii
și părinți…
Oare câți kilometri a alergat Mihaela în cei 25 de ani de când a
început atletismul? La nivel de juniorat, spune că a alergat cam 100 de
kilometri pe săptămână, în anii studenției ajungea la peste 120 de
kilometri săptămânal. Ca senioară, când s-a pregătit pentru proba de
10.000 metri, ajungea la 150 de kilometri alergați într-o săptămână. Iar
când pregătește curse de maraton, nu coboară sub 200-210 kilometri.
Spre norocul ei, cu harul Domnului, a fost ocolită de accidentări și s-a
putut pregăti conform planurilor de antrenament. Sunt și zile cu 30 de
kilometri, urmate de zile cu 20 de km, dar cu un tempo mai intens.
Un reporter a întrebat-o cum arată o zi din viața ei
cotidiană? Am un ritual pe care-l respect zilnic. Mă trezesc în jur de
ora 7 și jumătate și mă pregătesc de antrenament. Prepar micul dejun,
ceaiul și băuturile pentru antrenament, după care o pregătesc pe fetița
mea, Mara, pentru mersul la grădiniță. Mic dejun, hăinuțe, papucei, tot
ce are nevoie… Apoi, traversez aproape tot Clujul să ajung la
antrenament, care dureză între 10.30 și ora prânzului. După care revin
acasă, la treburile gospodărești. Îmi prepar singură hrana. Urmează un
pic de odihnă și studiu pentru lucrarea de doctorat. Pe la 3 și jumătate
îmi iau fetița de la “grădi” și ne oprim la stadion pentru antrenamentul

12

cu copiii, după care urmează al doilea antrenament al meu. Ajungem
acasă în jur de ora 21:00 și ne pregătim de somn…
Când a fost întrebată, ce pasiuni are în afară de sport a spus că îi
place să călătorească, să citească și în mod special îi place să ajute
oamenii. Motto-l ei în viață ? În fiecare dimineață se trezește cu gândul
să fie un om mai bun.
Când este cea mai fericită? Sunt fericită când îmi iese bine
antrenamentul, când pot să ajut pe cineva… Sînt fericită ori de câte ori
urc pe podiumul de premiere și se cântă Imnul țării în cinstea mea, sau
când fetița mea îmi spune <<Mama, te iubesc!>>. Nu prea mă
enervez, dar, recunosc, mă afectează destul de mult nedreptatea…
Printre oamenii care i-au marcat cariera și viața au fost și doi
profesori de la FEFS Cluj Napoca, Prof. Dr. Monea Gheorghe și Prof.
Dr. Bogdan Vasile.
Vasile Bogdan, profesor universitar la Facultatea de Educaţie
Fizică şi Sport din Cluj (F.E.F.S.-U.B.B.) activează de peste 5 decenii
în lumea atletismului românesc de performanţă, explică motivele pentru
care tot mai multe persoane simt nevoia să alerge, să se
reinventeze: ”Oamenii îşi răspund la nişte provocări, iar maratonul ca
şi challenge sau provocare, este un prilej pentru a-şi testa capacităţile
şi puterile. În această poveste a alergării pe distanţe lungi sunt două
aspecte: te autodepăşeşti, apoi demonstrezi altora că poţi. În rândul
alergătorilor de cursă lungă, faptul că ai bătut un maraton îţi dă o
încredere foarte mare. E o competiţie internă şi externă care îţi împinge
limitele până la capăt”.
Am ținut să reproduc aceste gînduri ale unui om care deține
multă înțelepciune din domeniul atletismului, tocmai ca să vedem
resortul ce o motivează și îi dă putere, marii noastre atlete Mihaela
Botezan. Deși mai are câteva vise neîmplinite, totuși prin performanțele
obținute pe plan sportiv, cred că se poate încadra cu prisosință în galeria
sportivelor de aur ale României.
Ioan Huszár
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VICTOR CIUNGANU
Inginer mecanic
Scriu această biografie la
sugestia mai multor prieteni și în
special la rugamintea lui Ioan
Huszar și Dobra Nicolae care s-au
antrenat, mobilizaţi de prof. Mircea
Ciugudean, într-o misiune de
prezentare a mai multor concetăţeniuioreni. Mă gândesc că această
intreprindere a lor este făcută cu
dorinta de a insufla generaţiei tinere
un spirit de speranţă pentru un viitor
mai bun. Toţi cei care au fost
prezentaţi în volumele editate
anterior s-au realizat în viaţă printr-o muncă susţinută, presărată atât
de reușite cât și de eșecuri.
M-am născut în Ocna Mureș-Uioara la jumătatea secolului
trecut, acum 67 de ani. Tatal meu, Victor a muncit la Salina de unde s-a
pensionat ca maistru tâmplar, șef al atelierului de tâmplărie. A avut o
viaţă plină de evenimente deosebite, inclusiv în domeniul spotului, fiind
jucător de fotbal și antrenor - 20 de ani. A fost, printre altele, mentor al
cunoscuţilor jucători originari din Uioara: Chimu, Lenghel și Marian.
De fapt au apărut și în cartea scrisa de Vigh Alexandru, „Legendele
fotbalului uiorean” câteva referinţe la tata.
Mama a fost inainte de casatorie învăţătoare în satul Ciunga;
provenea dintr-o familie de preoţi ortodocși și avea o mare dragoste
pentru limba Română. Am primit astfel un ajutor deosebit în
problemele de gramatică, mai ales în primii ani de școală.
Ambii mei părinţi au făcut eforturi deosebite și pot spune că am
avut o copilarie frumoasă, în care am primit tot ce mi-am dorit, atât
afectiv cât și material. La rândul meu, le-am rasplatit cât am putut
aceasta grijă a lor pentru mine, prin zelul de a învăţa și de a ieși
premiant în toţi anii de școală. De fapt ei au făcut aceleași eforturi și
pentru sora mea, cu 20 de ani mai în vârstă, trimiţându-o la un liceu în
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Cluj și apoi la facultatea de litere din București. Ea s-a pensionat de la
Institutul Politehnic din București ca șefă a catedrei de limbi. A fost
nevoită să înveţe și să predea o multitudine de elemente tehnice, pe care
le explica în limba franceză studenţilor de la Politehnică.
În continuare, am studiat la Liceul Teoretic din Ocna Mureș.
Am intrat la Institutul Politehnic din Cluj, Facultatea de Mecanică, în
anul 1969 și am absolvit cursurile acestei facultăţi în anul 1974, cu
media 10. Şi aici, la facultate, am avut profesori exceptionali, care neau pregătit la modul superlativ pentru carierele pe care le-am ales.
După examenul de diplomă, având o medie mare, am reușit să
aleg la repartizare un loc de muncă apropiat de casă. Puteam să aleg
inclusiv Bucureștiul dar am ales Aiudul, Intreprinderea Metalurgică. Nu
am regretat niciodată această alegere, care mi-a oferit posibilitatea de a
munci și învăţa în intreprinderea care devenise Mecanicul Şef al
Metalurgiei Romanești. Intreprinderea a beneficiat de investiţii uriașe în
utilaje și mașini de ultimă oră. Bagajul de cunoștiinţe acumulat în cei 2
ani, cât am muncit aici, a fost inestimabil. La sfarșitul primului an de
muncă, am fost promovat ca șef de grupă de proiectare.
Apoi a apărut oprtunitatea de a mă muta acasă, la Ocna Mureș,
ca profesor la Liceul de Chimie și apoi, la prima ocazie, să mă reîntorc
în industrie, unde era mare nevoie de ingineri mecanici la acea dată. Mam transferat la Liceul de Chimie unde mi-am desfasășurat activitatea
de profesor de specialitate timp de un an. Am predat, fără nici-o
exagarare 13 materii ! Am predat inclusiv orele pentru Laboratorul
Tehnologic de Chimie, eu care eram inginer mecanic. Pot să spun că a
fost o experienţă interesantă și am amintiri memorabile legate de clasele
de elevi la care am predat. Am fost invitat, și am participat cu deosebită
plăcere, la banchetele aniversare ale claselor de elevi cărora le-am fost
profesor.
La sfârșitul anului scolar am obţinut transferul la Combinatul de
Produse Clorosodice, unde am muncit în cadrul Secţiei Mecanice,
condusă de inginerul Avram Onoriu. Am avut deosebite satisfacţii
muncind cu colectivele din cadrul Secţiei Mecanice, alături de
„meseriași” de foarte înaltă valoare. După 2 ani, am fost promovat ca
Şef al Atelierului Utilităţi, unde aveam în aria de resposabilităţi
întreţinerea și reparaţiile utilajelor și mașinilor, începând cu Captarea
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Apei, continuând cu Staţiile de Transformare, Staţia de Gaz și
terminând cu depozitarea deșeurilor de la „Marea Albă”.
De la Atelierul Utilităţi am fost selectat ca Președinte al
Cooperativei Prestarea. Această cooperativă se confrunta cu probleme
economice deosebite și era în pragul dezmembrării în două părţi, una
era se treacă la Cooperativa Record din Aiud iar a doua, la Cooperativa
Meșteșugarul din Teiuș. Era o problemă extrem de delicată, atât
economic cât și politic, având în vedere că munceau acolo în jur de 700
de cooperatori și cooperativa avea și secţii de producţie cu caracter
industrial, lucrând în colaborate cu Uzina Mecanică din Cugir. Eu am
fost cel ales, probabil și datorită diverselor cunoștinţe pe care le aveam
deja în “bagajul de activităţi și experienţă”, ca să conduc, în urmatorii 4
ani, cooperativa Prestarea din Ocna Mureș. Împreună cu staful
cooperativei și colectivele de muncitori care activau în secţiile
productive, am reușit să reabilităm economic cooperativa și, la sfârșitul
celui de al treilea an, să obţinem locul 2 pe judeţul Alba. Mi-am
continuat activitatea în postul de președinte al Cooperativei Prestarea,
înregistrând, alături de cooperatorii din subordinea mea, alte succese
economice, care probabil au suscitat interes la nivelul conducerii
judeţene.
Astfel, în 1987, mi s-a propus poziţia de Vicepreședinte al
Consiliului Populal al Orașului Ocna Mureș. Niciodată nu m-am gândit
să acced la o așa poziţie socială și am făcut tot ce mi-a stat în putinţă să
ajut pe concetăţenii mei și să-mi aduc aportul la prosperitatea lor. În
mod cert, nu am putut mulţumi pe toţi cei care mi-au cerut ajutorul, dar
am încercat întotdeauna să fac tot posibilul în rezolvarea situaţiilor
apărute. Poate și din aceast motiv, în zilele evenimentelor din
Decembrie 1989, cetăţenii orașului nu au încetat să mă respecte. În ziua
izbucnirii „Revoluţiei” pe tot cuprinsul ţării, am fost alături de
conducerea Combinatului de Sodă, unde am laămurit muncitorii cheie,
responsabili de funţionarea instalaţiilor, să ramână la locurile de muncă
și să nu plece la demonstraţia care avea loc în oraș. Dacă opreau
funcţionarea instalaţiilor și se pierdea echilibrul termic, Combinatul nu
ar mai fi pornit până în primavară.
După revoluția din 1998, am fost ales, cu o majoritate
covârșitoare și un singur vot impotrivă, primar al orasului, pentru
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perioada care urma să fie pregătitoare alegerilor din luna Mai. Mi-am
continuat activitatea ca primar al orașului. Dezgustat de noile “opinii”
care au apărut în lunile următoare, am acceptat propunerea
cooperatorilor de la Prestarea de a mă întoarce ca președinte la
cooperativa condusă anterior, se pare cu un recunoscut success.
Am demisionat din funcţia de primar și l-am sprijinit pe fostul
președinte an CPUN-ului local, d-l Măhăleanu, să preia poziţia de
primar și să candideze la alegerile din luna Mai. De fapt, pe parcursul
anilor următori, toţi “foștii” primari sau viceprimari au fost schimbaţi
din funcţii cu oamenii “noului val”. La cooperativă, având înclinarea
normală spre o economie de piaţă, am dezvoltat și amplificat o
colaborare cu o companie Americană interesată în comerţul cu
“ornamente de Crăciun”, mai precis globuri din sticlă pentru pomul de
Crăciun. În anul 1991 am fost invitat, împreună cu președinţii celorlate
cooperative din ţară, care produceau aceleași articole pentru același
client din Statele Unite, să fac o vizită în scopul contractării de noi
produse și cantităţi majorate, la sediul clientului American din New
York. Şi în anul 1992 am fost invitaţi pentru contractări, ocazie cu care
am încheiat un contract pentru o perioadă de 5 ani.
Lucrurile din păcate nu mergeau totuși cum trebuia, de aceea,
această deziluzie suferită, m-a determinat să accept propunerea unei
companii americane, facută la a doua mea vizită în Statele Unite, de a
lucra pentru ei. N-am acceptat în prima faza oferta, gândindu-mă la
posibilele “probleme” pe care le-ar fi avutla intoarcerea în ţară colegii
mei de la celelalte cooperative. Încă era în conștiinţa și comportamentul
nostru și al celor din jur mentalitatea comunistă și noţiunea de “fugit din
ţară”. Am fost “instruiţi” foarte serios, înainte de plecare, de
președintele UCECOM de la acea vreme. În condiţiile tot mai dificile
pe care guvernul le impunea producătorilor de valută, m-am hotărât să
accept oferta companiei americate, ofertă la care a contribuit în mod
decisiv un bun prieten din ţară, care deja lucra la această companie,
Frank. Am lăsat în urma mea contractul pe 5 ani și o cantitate
remarcabilă de material importat din SUA, glitterul, necesar pentru
ornarea globurilor. La o vizită ulterioară, după stabilirea mea în SUA,
magazioniera șefaă de la acea vreme, m-a informat că au facut un
“comerţ prosper” cu glitterul contractat de mine.
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L-am contactat pe Frank și i-am spus că doresc să vin și să
lucrez pentru compania la care lucra el în Statele Unite. Inginerul șef al
companiei, care-i sugerase lui Frank să-mi facă propunerea, împeună cu
avocaţii companiei, au aranjat documentaţia necesară pentru angajare în
cadrul companiei. De data aceasta, înţelegerea era să fac o echipă de
sculeri, tool makers, cu care să vin și să construiesc, pentru filiala
companiei din Mexic, sculăria de care aveau multă nevoie. De
asemenea, urma să fim antrenaţi în pregătirea unor mecanici de
întreţinere mexicani, teoretic și practic, pentru a deveni sculeri capabili
să lucreze cu mașini unelte, strunguri, freze, mașini de rectificat, sudură
electrică sși de asemenea, în funcţie de talentul fiecăruia, să poată
construi diferitele dispozitive de care compania din Mexic avea nevoie.
Practic un sculer, tool maker, se poate pregăti și poate lucra cu deplină
capacitate, într-o perioadă de minim 5 ani. Mexicanii nostri aveau însă
avantajul că lucraseră ca mecanici de intreţinere și aveau cunoștinţe
elementare de mecanică și prelucrarea metalelor. Mai pe scurt, am
reusșit în următorii 2 ani să antrenăm o echipă de 12 mexicani, încheind
astfel cu succes misiunea asumată prin contract. Eu personal, i-am
multumit CEO-ului companiei pentru tot ce a facut pentru noi, la care el
mi-a replicat că o să mă aducă înapoi, pentru a continua să lucrez cu ei.
La rândul meu, i-am răspuns că îmi pare rău dar nu mai pot trăi departe
de familia mea. El mi-a răspuns că-mi va aduce și familia și ne va
obţine dreptul de muncă și rezidenţă în Statele Unite. I-am multumit din
nou și l-am asigurat că-i va fi foarte greu să facă acest lucru, dar dacă-l
poate face, mă voi reîntoarce să lucrez pentru el.
Mi-am pregătit valizele și în noiembrie 1995 m-am reîntors
acasă lângă soţia mea Lia și fiica Delia, care împlinise 16 ani și era la
liceu în clasa a zecea. Ce să vezi, în luna martie 1996 am început să fiu
sunat de fostul meu manager american care dorea să mă întorc, și care
mă asigura că este nevoie de mine pentru a semna o serie de documente
necesare aducerii familiei. I-am răspuns că mă întorc și aștept o lună
pentru documente iar dacă nu le voi avea, mă reîntorc acasă în
România. Conducerea companiei mexicane era convinsă că mă voi
întoarce la compania din Mexic doar pentru a face mai mulţi bani. Am
găsit atelierul de sculărie într-o stare deplorabilă și am lucrat o lună de
zile pentru a-l readuce la stadiul dinaintea plecării mele. De fapt ăsta era
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motivul principal al conducerii mexicane de a mă readuce înapoi pentru
o perioadă de timp.
Compania a început, prin avocaţii specializaţi în emigrare,
demersurile necesare pentru a primi statutul de rezidenţă, „green
cardul”. Fără acest statut eram “legat” de companie. În același timp,
fiind deja în Statele Unite, am aplicat pentru Loteria Vizelor și culmea,
am caștigat în 1997, iar după un proces care a durat un an de zile, am
primit dreptul la rezidenţă pentru întreaga familie. Eram liber, de acum
înainte, să plec la altă companie, dacă era nevoie. Din păcate s-a ivit
aceasta situaţie din cauza faptului că a avut loc vânzarea companiei
noastre la o alta corporaţie, care s-a dovedit deosebit de neeficientă.
Compania care mi-a adus și familia și-a pus mari speranţe în serviciul
meu și m-a trimis la un curs de calitate, „six sigma black belt”de 5 luni
de zile, adică centura neagră în calitate, pe care l-am absolvit cu media
maximă și care îmi asigura continuarea specializării ca „Master Black
Belt”.
Noua corporaţie, care a cumparat compania noastră, nu a mai
fost interesată în continuarea acestui proces, atitudine care m-a
determinat să accept propunerea făcută de o companie specializată în
producerea componentelor electronice pentru automobilele produse de
GM și Ford. Poziţia acceptată a fost un salt uriaș în cariera mea,
Tooling Manager, adică sculer șef, poziţie pe care am ocupat-o până la
plecarea din Brownsville în 2002, când fiica mea, Delia, a terminat
cursurile Universităţii Texas din Brownsville. A terminat prima din
promoţia ei de Computer Science Engineer, cu “Magna cum Laude”, și
a fost înscrisă în cartea de aur a Universităţii, publicată și pe Internet.
Am lucrat în Statele Unite pentru 5 companii majore, ocupând
poziţia de Sculer șef sau Şef de sculărie. Două funcţii diferite ca
responsabilitate, în același domeniu de vârf al tehnologiei, proiectarea,
fabricarea și intreţinerea sculelor industriale, fie ele ștanţe, matriţe sau
dispozitive, de care are nevoie orice companie fabricantă de mașini. La
ultima companie la care am lucrat și de la care m-am și pensionat anult
trecut, 2016 în iulie, Bridgeston APM, Divizia de Antivibraţii, am
ocupat poziţia de Tooling Engineer în departamentul de concepţie, unde
am lucrat aproape 5 ani alături de alţi 15 ingineri. Am fost 2 sculeri și
14 ingineri de proces. A fost cea mai placută perioadă din munca mea,
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desfășurată aici în Statele Unite, pentru companii americane, canadiene
iar ultima japoneză.
De când m-am pensionat, sunt foarte ocupat, și nu pot înţelege
cum alţii, la pensionare, se plictisesc după ce se retrag din „viaţa
activă”. Împreună cu soţia mea Lia o ajutăm pe Delia și pe soţul ei
David, să îngrijească pe cei doi nepoţei minunaţi, pe care ni i-au dăruit
la bătrâneţe, Mathew, de aproape 4 ani și Christopher care tocmai a
iîmplinit 2 ani. În plus, multe alte proiecte personale pe care nu-le-am
putut “ataca” până acum din cauza serviciului. În ultimii ani am reușit
sa vin în fiecare an în România, unde-mi petrec cu deosebită plăcere
timpul, alături de prieteni, și merg la partidele de vânătoare de câte ori
am ocazia.
Închei, asigurandu-vă că în spatele fiecărui paragraf, scris în
această biografie, se află pagini de detalii pe care intenţionez să le
dezvolt într-o carte cu caracter biografic, unde să pot adăuga farmecul și
hazul evenimentelor povestite. Dacă Dumnezeu mă ajută cu sănătatea în
perioada următoare a vieţii mele, promit să fac această carte, pe care o
voi dedica Uiorenilor mei dragi.
Victor Ciungan
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IOAN COMAN
Pictor
Pictorul Ioan Coman s-a născut în
26 august 1959 la Ocna Mureș, din
părinţii: tatăl, Ioan, lăcătuș mecanic la
Uzina de Sodă iar mama, Victoria,
angajată în administraţia
Spitalului,
oameni harnici și onorabili. Mai are un
frate, mai mic cu cinci ani.
Școala primară a parcurs-o în
localitatea natală, la clasa învățătoarei
Mirion, de la care a deprins tainele
scrisului, a cititului, și de ce nu, plăcerea
de a desena cu creionul și cu acuarela.
De mic copil invățătorii, profesorii și
colegii de școală știau despre el că este
bun la desen și că va ajunge un “mare pictor”. Ne-a declarat:
„Am făcut gimnaziul și liceul, însă la 19 ani am mers în armată.
Am fost remarcat de superiorii mei pentru că desenam portrete și mi s-a
dat un atelier. Astfel, în toată perioada armatei am pictat. Îmi mai
amintesc că a venit un ofițer și mi-a cerut să-i fac o copie după pictura
lui Leonardo da Vinci, „Cina cea de Taină”. Am pictat-o, dar s-a aflat
de către cei mari în grad și am fost mutat disciplinar, fiindcă nu aveam
voie să pictăm tablouri cu teme religioase.
În perioada 1981-1993 am locuit în municipiul Turda. Din 1985
am fost membru al „Asociației Pictorilor Amatori din Cluj”. În 1985
am mers la Școala Populară de Artă, la clasa profesorului Florian și
am absolvit-o în 1987. Între 1985-1988 m-am pregătit cu cei mai buni
profesori din Cluj, profesorul Zbârciu Ioan, Cadar și Baciu. Îmi luam
concediu de la Turda și mergeam la Cluj și învățam de dimineața până
seara. În 1988 am dat admitere la Institutul de Artă, am trecut un
examen dar al doilea nu; eram 7-8 candidati pe un loc.”
În 1990 se căsătorește cu Letiția, care i-a dăruit doi copii, un
băiat și o fată. Când vine vorba de ea, parcă se umple de bucurie fiindcă
se crede norocos și asta spune la toți: că Domnul i-a ales o soție bună,
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un adevărat înger, care i-a fost alături atât în viața familiară cât și în
multe din lucrările ample de pictură bisericească.
Etapa cea mai importantă a activității lui artistice a fost
începerea picturii bisericești. La început nu a fost ușor, spune Coman,
nici nu poate fi ușor, să intri ca începător într-o biserică și să știi că
fiecare colț tu trebuie să-l pictezi, însă cu dragoste de muncă și
credință. El își amintește: „La început mă speriam dar când începi să
lucrezi și vezi zi de zi ce rămâne în urmă, te bucuri. Îmi amintesc ce
spunea cineva: că ochii te sperie însă mâiniile te îmbucură. Pot spune
că am îmbătrânit în Casa Domnului. Să mă nasc de 3 ori tot pictor maș face. Îmi place, trec în alt spațiu, petrec alt timp. Ascultăm muzică
bună când lucrăm, ascultăm Trinitas, Renașterea, Beethoven și alții.
Mănânc, că trebuie să mănânc, dar de multe ori sunt cu pâinea într-o
mână și cu pensula în cealaltă”.
Este la a 8-a biserică. „Am pictat 14 iconostase. Prima biserică
am pictat-o la Fărău în 1995-1997, apoi la Sântul (Reghin) în 2000, la
Ocna Mureș între anii 2002-2004 la părintele Curșeu, la Henig(Alba)
și la Coșlariu Nou. În 2010 am avut plăcerea de a picta cu fiul meu
Adrian la Odverem, Lopadea. Am pictat și la Primăria din Turda,
Cheile Turzii. Tot la Turda am pictat și la o biserică penticostală
condusă de Mircea Deteșan. Acolo am pictat «Peisaj din Bavaria»; în
plan îndepărtat munții iar în plan apropiat apa care curge în locul unde
ei botează. Eu cred că Dumnezeu este universal și de aceea nu a contat
că pictez la ortodocși, catolici sau penticostali. Eu mă gândesc că e
important să-L ai pe Dumnezeu în suflet! Am pictat deasemenea și în
casa de copii din Sebeș. În 2012 am avut onoarea de a picta în biroul
IPS Irineu, Arhiepiscopul Albei Iulia. Totodată, în ședința arhiepiscopală, s-a hotărât ca portretele Arhiepiscopului Irineu și al
Patriarhului Daniel să fie pictate de mine. ”
A început să picteze reporoduceri și acum pictorul nostru ocnean
se poate mândri că are picturi în toată lumea: „Nu am mai vrut să fac
reproduceri, visam ca orice pictor, să fac numai tablouri originale,
compoziții de mare amploare și care să se vândă la prețuri mari. Am
totuși tablouri ajunse în New York, Miami, Italia, Australia și în alte
țări. Mereu și mereu îi spuneam soției gata, de acum nu mai vindem,
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însă ajungeam să avem nevoie de bani și veneau și comenzile, așa că
vindeam din tablouri .”
A moștenit talentul din familie; un văr dulce de-al mamei a fost
mare pictor în București. „În anul IV am mers la el două săpămâni să
fac practică. Am căutat să profit și să învăț tot. Acum mă bucur că
ambii copii mi-au moștenit darul artistic, deși nici unul nu profesează
în domeniu. Eu aș fi vrut să meargă amândoi la arte plastice, pentru că
talent au, dar e important să urmeze ce le place, calea lor proprie și
aici eu nu am intervenit . În meseria asta trebuie să-ți placă. Orizontul
lor era mult mai larg la arte, dar și-au urmat drumul. Însă adolescenţi
fiind, copii mei pictau!” a afirmat pictorul Coman, îndreptându-și
privirea spre unul dintre tablourile din cameră care era pictat și semnat
de fiica lui, Eliza.
A început să lucreze la biserici abia după ce copiii au început să
crească. „Când erau copii mici n-am vrut să fac așa ceva. Mi-a plăcut
să fiu în mijlocul familiei; sunt familist convins. Cred că familia e darul
lui Dumnezeu, cea mai mare realizare. Am avut biserici de pictat
aproape și de multe ori când copiii erau mici, eu lucram la șevalet iar
ei se jucau pe lângă mine și căutau să mă imite.”
Pictează în stil bizantin, păstrează stilul simplu, fiind conștient
că simplitatea caracteriza perioada Mântuitorului: „Pictez în stil
bizantin, cu pigmenți italieni și francezi. Aceasta îmi oferă o imagine
mai plastică a picturii bizantine în comparație cu pictura clasică, fiind
o pictură suprarealistă, tridimensională; se pune accentul pe proporții,
volum. În timp, am realizat că pictura de stil neobizantin, de stil
ortodox, exprimă mai multă divinitate – prin simplitate – fiind foare
stilizată. Sfinții sunt reprezentați pe pereți mai slabi, trăind în
rugăciune cu Isus. Pot să spun că pictura murală e artă sacră.”
Lucrează cu drag și de aceea pentru el nu contează că afară e
întuneric, deși programul normal e de 8 ore, al lui trece și de 14 ore.
„De obicei lucrez 14-15 ore. Am pățit și să trec și de 18 ore. Sunt
conștient că totul trece prin bani. Odată ce ai pus pensula jos nu mai
vin banii. Lucrez pot spune cât se poate de realist și din necesitate. Dar
dacă aveam averi sau ceva fonduri financiare puse deoparte, aș fi
lucrat mult mai ieftin. Mă doare când văd că pictorii nu sunt susținuți.
Ei ar trebui susținuți pentru că fac lucrarea Domnului. De când copiii
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au plecat la Cluj am luat-o pe soție cu mine, e mult mai plăcut să
lucrăm împreună. Acasă venim când vin copiii, însă în timpul
săptămânii stăm unde lucrăm; e bine să fi unde lucrezi. De multe ori mi
s-a întâmplat ca să termin lucrul pe ziua respectivă și înainte să sting
lumina să văd un spațiu care trebuia retușat și atunci mă apucam și
uitam că e seară.”
Letiția, soția lui este o femeie deschisă și plină de viață. Odată a
afirmat despre soțul ei cu multă căldură: „E un perfecționist. Îl ajut cu
tot ce pot, fac lucurile mărunte după care el mai vine cu finisatul. Are
mare încredere în rutina de zi cu zi și pot spune că are putere de lucru
cât duce trenul.”
Nu și-a luat ucenici însă crede în propășirea acestei munci. „Miar fi plăcut să am un cerc de pictură sau un atelier în care să învăț pe
unii copii, însă nu aș mai fi putut lucra la biserici iar eu cred că pictura
de biserici are un viitor minunat. Mie, cel puțin, îmi dă o stare de bine,
sunt cu gândul la El când pictez. Sunt împăcat când adun sculele și
toată lumea îmi mulțumește pentru scenele din Biblie desenate frumos.”
„Pot spune că am îmbătrânit în Casa Domnului.”
Ioan Coman, Flavia Precup și Ioan Huszár
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MARIA LAVINIA FLOREA
Trainer, manager, scriitoare
M-am uitat mult la pagina goală
înainte să scriu despre mine, pentru
colecția de oameni interesanți/importanți
(?) din Ocna-Mureș. Cuvinte mari. Și
parcă nu mă simt încă pregătită pentru
asta. Trebuie să mărturisesc de la început,
că, deși am un blog din 2008, nu-mi place
să împărtășeșc lucruri cu adevărat
personale (pe blog scriu mai ales despre
întâmplări cotidiene amuzante sau
revoltătoare, iar auto-cenzura e la cote
înalte). Dar, pentru că scriu mai ales
pentru concitadinii mei, voi încerca să-mi
încalc un pic regula, cu speranța că-i voi
putea influența în bine pe cei mai tineri decât mine (acesta e argumentul
care m-a determinat să accept provocarea). Îmi place mult tema de casă
primită de la dl. Huszar, pentru că mă obligă să mă uit la viața mea de
până acum prin prisma orașului natal – de regulă, un element punctual
în biografii, pe care voi încerca, însă, să-l aduc în prim-plan. Și poate e
mai bine să scriu acest text acum, pentru că amintirile copilăriei și ale
adolescenței încep deja să se decoloreze.
Să începem cu începutul: m-am născut în Ocna-Mureș, în 30
decembrie 1982 – acolo și atunci era să mor. Asta riști dacă te naști în
preajma Revelionului, iar doctorul nu e în spital (ei, azi, dacă nu ai
spital, jumătate din problemă e rezolvată…). Mama era economist, iar
pe tata urma să-l prezint în clasa I drept „inginer la vaci”, pentru că nu
reţinusem cu exactitate denumirea de inginer zootehnist. Nu-mi
amintesc foarte multe din primii ani de viaţă, decât că am crescut la
bunici, la Unirea II (adică la Vereșmort, pentru cunoscători), de unde
vedeam Ocna-Mureș ca pe o metropolă senzațională – acolo erau
blocuri (și asta era de bine în mintea mea - între timp mi-am nuanțat
părerea despre arhitectura funcțională comunistă), mulți copii și, mai
ales, Banța, care a rămas până azi, pentru mine, cea mai frumoasă
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pădure. Pe atunci, Ocna-Mureș reprezenta pentru mine ORAȘUL (între
timp, a pierdut câte puțin în ierarhie, pe rând, din cauza unor orașe
precum Alba-Iulia, Cluj-Napoca, Paris, Roma, Londra). Probabil
primul moment esențial pe care mi-l amintesc este prima zi de școală,
pe care mi-am fixat-o în memorie prin câteva elemente: stejarul imens
din curtea școlii, ghiozdanul prea mare, aglomerația de copii și părinți și
mirosul de petrol din clasă. Din acea zi, Orașul Ocna-Mureș și-a început
un rol de 12 ani, care mi-a marcat existența și a devenit pentru mine
sinonim cu ȘCOALA.
Am zeci de amintiri de la școală. De exemplu, liniuțele și
bastonașele – cea mai plictisitoare corvoadă, pentru că deja știam să
scriu cu litere de tipar. Dar, pentru că ai mei eu refuzat să mă învețe
literele de mână – ca să nu mă plictisesc la școală – le-am făcut cu
stoicism. Am înțeles de pe atunci că erau o etapă necesară pentru a-mi
realiza obiectivul și, până și azi caut să înțeleg utilitatea fiecărui lucru și
sunt în stare să aștept până la atingerea scopului. Am fost de la început
un școlar silitor și independent (de exemplu, dacă mi se părea că mamei
nu i-au plăcut bastonașele, îmi rupeam singură foaia și o luam de la
început) și trăsăturile acestea au continuat să mă caracterizeze. Privind
retrospectiv, cred că multe lucruri legate de mine au rămas constante de
pe atunci. De exemplu, că sunt un introvert (care manifestă, ce-i drept,
cu ușurință comportamente extraverte): am avut întotdeauna un cerc
restrâns de prieteni, am preferat să stau în casă cu cărțile decât afară cu
copiii, am avut întotdeauna răbdare și anduranță la efort sau la rutină,
am vrut să fac lucrurile la perfecție, am vrut să fiu cea mai bună în ceea
ce fac și nu m-am plictisit niciodată fiind singură. Tot din școala
primară, gramatica e sfântă pentru mine (și nimic nu descalifică pe
cineva mai repede în fața mea ca gramatica deficitară – fiecare cu
idiosincrasiile lui!), la fel și convingerea că toate lucrurile se obțin prin
muncă și că nu voi permite nimănui să-mi știrbească încrederea în sine
(pe vremea aceea, cel mai vulnerabil subiect era înălțimea…).
În mod firesc, mi-a plăcut și în gimnaziu. Îmi amintesc cu drag
că am luat numai note de 10 în V-VIII și că unii profesori m-au numit
“elevul ideal”. În afară de asta, îmi amintesc momentul în care Școala
Generală a devenit Școala Generală “Lucian Blaga”, iar plăcuța a fost
dezvelită de poetul Basil Gruia, prietenul lui Blaga. Și tot pe atunci am
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fost la Lancrăm și am scris fără să mă oblige nimeni o relatare de la
evenimentul la care participam; cred că atunci mi-am descoperit
pasiunea pentru scris și în zi de azi, Blaga e poetul meu preferat. Dar,
mai mult decât orice, îmi amintesc Olimpiadele. Practic, în clasa a VI-a
am luat primul 10 pe județ, la română, și am început să-mi răspund la
întrebarea “oare eu sunt bună doar în Ocna-Mureș sau bună cu
adevărat?”. Au urmat olimpiade de fizică și chimie – nu m-am putut
hotărî niciodată ce îmi plăcea mai mult, pentru că doamnele Pop și
Grozav erau amândouă la fel de minunate –, concursuri și pregătirea
pentru admiterea la liceu. Atunci am avut prima tentativă de a pleca din
Ocna-Mureș, pentru că auzisem eu că liceele “Horea, Cloșca și Crișan”
din Alba-Iulia și “Gheorghe Șincai”, respectiv “George Coșbuc” din
Cluj erau cele mai bune. Prin “tentativa” înțeleg că i-am spus mamei
ideea, iar ea mi-a dat un argument irefutabil: “Atâta timp cât elevii de la
«Teoretic» câștigă Olimpiadele Naționale și apoi se duc la facultate la
Cluj și sunt cei mai buni, n-ai de ce să te duci altundeva decât la
Teoretic”. Așa am și făcut, iar confruntarea cu elevii de la HCC, Șincai
și Coșbuc avea să mai aștepte.
La liceu am intrat en fanfare și-mi amintesc doar un episod: că
am ieșit de la probele scrise și am zis “sper să iau 10”, iar doamna
Drăguț m-a întrebat cum mă cheamă (probabil să verifice dacă e doar
gura de mine) – i-am demonstrat că știu să mă apreciez destul de corect.
Am dat la mate-info, “evident”, din două motive: 1. “cei care termină
real pot să-și aleagă orice facultate” - adevărat; și 2. de la 10 ani
mergeam la Clubul Copiilor și făceam informatică (pseudocodurile și
schemele logice de la bac le știam rezolva încă de pe atunci) și știam în
ce mă bag (nu încetez să mă minunez de progresul tehnic produs în acei
ani – de la calculatoare Commodore de la club, unde încărcam 15
minute PacMan și Cookie de pe casetă, am trecut la PC-uri Pentium
acasă; de la telefoane publice și cu disc - la mobile, ca să nu mai
vorbesc de smartphone-urile de azi!), și nu mă îndoiesc că am ales
corect. Nu vă mai plictisesc, dar au urmat calibrarea cu copiii din alte
școli (și răspunsul la întrebarea “eu sunt bună cu adevărat sau sunt bună
doar pentru «Lucian Blaga»”?), olimpiade de matematică, chimie,
română (visul de a ajunge la Națională mi l-am împlinit abia în a XII-a,
la română – interesant pentru un informatician, nu? -, când am ieșit a 7-
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a pe țară, sub îndrumarea profesoarei mele favorite, doamna Reff; în
rest, am pierdut multe baraje și am ieșit de câteva ori pe locul 3), mult
studiu și niște ani formativi esențiali.
Pentru că studiam la real, mi-am dorit să nu pierd trenul
literaturii și al limbilor străine, așa că, pe de o parte, am luat un manual
de literatură universală de la bibliotecă și am citit toate cărțile
enumerate acolo, iar pe de alta, am învățat cât se poate de temeinic
franceza și engleza (voi rămâne mereu recunoscătoare profesorilor care
mi-au predat materiile astea, iar ca fapt divers, încă îmi amintesc perfect
exemplele date de doamna Marian la Present Parfait în clasa a VI-a și
discuțiile de la orele de franceză ale doamnei Cărunta). Aș da un sfat de
viață: dacă ești elev și citești textul ăsta acum, cel mai important lucru
pe care-l poți face pentru viitorul tău e să înveți bine de tot (minim
nivelul C1) nu una, ci două limbi străine – engleza o cam știe toată
lumea, iar pe piața muncii concurența e mare; și nu, franceza nu e nici
pe departe demodată! Liceul – care pentru mine a fost opusul
“cimitirului tinereții mele” - s-a încheiat apoteotic cu o medie generală
de 9,94, dublată de 9,95 la bac (ultimul subpunct de la matematică m-a
răpus) și a fost marcat de o dilemă serioasă, întinsă pe cel puțin 2 ani –
unde vrei să dai la facultate? După ce am exclus Medicina (pe motiv că
acolo m-ar fi pus să fac disecții pe cadavre), am negociat cu părinții că
voi face o facultate “sigură” (“că de contabili și economiști va tot fi
nevoie”, ergo Științe Economice) și una din pasiune, Jurnalismul. Și așa
începe episodul în care Ocna-Mureș își schimbă semnificația pentru
mine.
Însă n-aș putea trece peste rememorarea perioadei liceului fără
să recunosc că Ocna-Mureș nu oferea posibilități de “distracție” (când,
în a IX-a am fost cu clasa la Cluj, la balet, am mers, probabil, cu gura
căscată pe stradă). Prin urmare, cel mai “cool” lucru pentru mine a fost
să intru în clubul de debate înființat de doamna profesoară Nora Gatea
(da, temuta profă de mate, cu care eu m-am înțeles întotdeauna foarte
bine), ceea ce s-a dovedit a fi un lucru fundamental pentru devenirea
mea personală și profesională. Așa am învățat să mă documentez, să
lucrez în echipă (împreună cu Monica Rad și Vlad Popovici eram
echipa de vis), să-mi argumentez punctele de vedere, să țin training-uri
și, mai ales, să primesc feedback, să-i ascult până la capăt pe cei care au
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opinii diametral opuse și să li le tolerez (fără ca pentru asta să trebuiască
să-mi schimb eu convingerile). Mi-am dezvoltat, așadar, asertivitatea și
abilitățile de a vorbi în public încă din liceu, și chiar și azi găsesc puține
persoane în fața cărora pierd o confruntare de idei. Efectul secundar
nedorit al dezbaterilor a venit din dorința mea nestăvilită de a câștiga
orice meci și trebuie să recunosc că mi-au mai luat vreo 10 ani să
dublez pe deplin abilitățile oratorice cu ceva la fel de important –
empatia. Pentru o relatare completă, trebuie să amintesc o altă
“distracție” din liceu - meciurile de baschet din curtea școlii cu Ionuț
Curșeu și Emil Huiculescu (dispariția lui Emi e una dintre cele mai mari
tristeți ale vieții mele de până acum…).
Perioada studenției a fost o provocare pe care am savurat-o
secundă de secundă – țin minte că alergam între două facultăți, îmi
schimbam grupele la seminarii, continuam să fac debate (ba, mai mult,
am înființat un club la facultate și așa mi-am cunoscut cei mai buni
prieteni din acea vreme – e, totuși, ciudat, cum numele celui mai bun
prieten se schimbă cel puțin o dată pe deceniu, nu ?) și conduceam un
ziar studențesc. Când, după, prima sesiune, mi-am văzut notele, m-am
liniștit să am, în sfârșit, răspunsul la întrebarea: “Oare sunt bună doar
pentru Ocna-Mureș sau bună cu adevărat?”, deși, pe parcurs am avut
momente în care m-am simțit “provincială”. Îmi amintesc episodul în
care, în semestrul I, aveam la curs ca invitat un profesor de jurnalism
din SUA, ca să discutăm despre acoperirea mediatică a evenimentelor
din 11 septembrie 2001. Atunci, un coleg, clujean de loc, a început o
frază cu “Mă uitam la CNN…” și atunci m-am gândit un pic
complexată: “Wow, ăștia de la Cluj prind CNN-ul!”. După cum
spuneam, complexul s-a risipit destul de repede.
Un eveniment definitoriu pentru mine a fost bursa Erasmus în
Franța, la Nantes, din ultimul an de studiu (franceza studiată din clasa a
II-a mi-a folosit, deci, din plin!), cu scopul de a face o analiză
comparativă între extrema dreaptă contemporană din România
(România Mare a lui Corneliu Vadim Tudor) și Franța (Frontul
Național al lui Jean-Marie Le Pen). Obiectivul a fost îndeplinit, iar
studiul s-a transformat în prima mea carte, Extrema dreaptă azi:
ideologie, discurs, electorat, publicată în 2005, de editura Lumen din
Iași. Experiența multiculturală dintr-o țară străină e ceva ce recomand
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cu căldură oricui, aș spune că merită orice sacrificiu (financiar, n-a fost
ușor, și, totuși, îmi amintesc că am trăit foarte fericită cu bursa de 300
de euro pe lună, în condițiile în care cazarea în cămin și transportul
costau în total 150 euro…)
Dacă trag linie, din facultate am rămas cu mândria că am avut
mereu burse de studiu/merit/performanță și am putut să-mi plătesc
singură taxa la a doua facultate (una trebuia plătită, chiar dacă intrasem
la buget), că am publicat 2 cărți înainte de vârsta de 24 de ani (masterul
pe care l-am făcut la Științe Economice s-a finalizat cu cartea
Globalizare și securitate economică, publicată în 2006, tot de Lumen),
că am terminat șefă de promoție la Jurnalism și a doua la ISE (pentru
cei pasionați de cifre, cred că mediile generale au fost 9,90 și 9,73.
Despre examenele de licență, vă las să ghiciți…), că m-am implicat în
ONG-uri și astfel am început să vizitez, în cadrul unor proiecte, diverse
țări europene (proiectul meu preferat a fost un curs de leadership
împreună cu alți 24 de tineri din Balcani, la Consiliul Europei, în
Strasbourg), că am folosit acel timp pentru a afla lucruri diverse și a-mi
lărgi orizonturile.
La absolvire, mai aveam de răspuns la o întrebare esențială (așa
e, tind să problematizez poate prea mult): “Oare eu sunt bună doar la
școală sau îmi voi găsi un loc pe piața muncii”? Și răspunsul a venit
destul de repede. Primii bani constanți i-am făcut în timpul masterului,
când am fost asistent universitar, atât la Jurnalism, cât mai ales la ISE
(de altfel, prima mea opțiune de carieră a fost cea universitară, însă miam dat seama că multe depindeau de politica organizațională, disciplină
care, pe atunci, mă depășea). În anul următor am continuat cu predatul,
dar, în paralel, am obținut un job ca training manager într-o firmă de
consultanță (experiența care mă recomanda, pe lângă predatul la
facultate, a fost cea de trainer în ONG-uri, iar dacă e să mai dau un sfat
de viață studenților, acesta ar fi să se implice în cât mai multe activități
extrașcolare – internship-uri, proiecte etc.) și am fost editor la
Săptămâna clujeană, un săptămânal economic independent, unde m-am
simțit foarte bine (așa i-am lămurit pe toți ce sens avea să fac în paralel
științe economice și jurnalism).
Momentul care mi-a marcat pozitiv devenirea profesională a
fost, însă, angajarea într-o multinațională, unde am învățat despre
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obiective, rezultate, management și multe altele. Nu aveam nici 26 de
ani și coordonam activitățile de training ale companiei. Astăzi sunt
manager în aceeași multinațională – expertiza mea s-a extins la toate
activitățile de Resurse Umane – și am convingerea că aș putea ocupa o
poziție similară oriunde în lume. Azi mă consider, așadar, un cetățean al
lumii – mi-am setat ca obiectiv personal să văd două țări noi în fiecare
an, și deocamdată am ajuns în 22 – și un profesionist în ceea ce fac
(deși, în secret, visez să călătoresc în jurul lumii și să-mi câștig pâinea
scriind despre asta). Mai presus de toate, nu m-am oprit din învățat – mam apucat de germană, vreau să studiez programare, mi-am lansat
provocarea de a scrie beletristică. Mă gândesc întotdeauna care ar fi
următorul nivel pentru mine, iar printre variantele posibile, alături de
aceea de a trăi o perioadă în străinătate, o listez și pe cea de politician.
Cazul Roșia Montană mi-a trezit conștiința civică (încă din
facultate m-am opus acelui proiect criminal, doar că destul de pasiv,
până nu demult) și mă gândesc că aș putea obține rezultate, eficientiza
și îmbunătăți lucruri în serviciul public, așa cum o fac în compania
pentru care lucrez; marea problemă e că mă tem că, mai devreme sau
mai târziu, afilierea cu un partid politic te compromite... Varianta cea
mai plauzibilă, însă, este că voi continua să fiu același om independent,
care împărtășește valorile universale, care e gata să se reinventeze la
orice pas și care poate alege unde vrea să trăiască. Da, de când am mers
la facultate, Ocna-Mureș nu mai reprezintă ORAȘUL, ci locul unde vin
să uit de toate și să-mi încarc bateriile printre cei dragi. Oriunde voi
alege să merg, Ocna-Mureș va rămâne mereu răspunsul la întrebarea:
“de unde ești?”. Ocna-Mureș este ACASĂ.
Maria Lavinia Florea
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OLGA JIDVEIAN
Avocată
Am văzut lumina zilei la data de
08.10.1951, în satul Războieni, Raionul
Aiud, Regiunea Cluj, în prezent cartier
al orașului Ocna Mureș, din parinții
Iuliu și Elena Otvoș.
La varsta de 3 ani, ne-am mutat,
împreună cu părinții, în Ocna Mureș,
str. Drăgălina, nr. 48, tatăl meu fiind
croitor iar mama mea șefa bucătăreasă
la Liceul de Chimie Ocna Mures.
În perioada 1958-1966 am urmat
cursurile "Școlii Generale de 8 ani Ocna
Mureș.", urmând apoi, în perioada
1966-1970, cursurile Liceului de
Cultură Generală din Ocna Mureș.
Apoi, în perioada 1976-198, am urmat cursurile Facultății de
Drept de la Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca.
După terminarea liceului, la vârsta de 19 ani, m-am angajat la
Salina Ocna Mureș, la Serviciul Administrativ, unde am lucrat timp de
10 ani. În această perioadă am urmat și cursurile facultăţii, la fără
frecvenţă (5 ani ).
După terminarea facultății, în 1981, am susţinut examenul de
intrare în profesia de avocat, pe care l-am promovat, fiind repartizată
la Baroul Alba, unde îmi desfășor activitatea și în prezent.
Lumea în general, ar trebui să știe că avocatura nu este o
meserie, ci o profesie. Mai mult decât atât, pe lângă faptul că
exercitarea acestei activități, reprezintă o profesie nobilă, în fapt,
avocatura este un mod de viață. Ce vreau să spun despre acest "mod de
viață" nu înseamnă doar "lapte și miere", ci înseamnă în realitate,
sacrificii și renunțarea la multe dintre „plăcerile vieții” normale.
Am avut satisfacţia de a reprezenta pentru persoana care a apelat
la sprijinul, ajutorul și în sfârșit serviciile mele, un soi de: "ață de care
atârna soarta sa", "aliatul în luptă", psihologul de serviciu" și adesea un
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scut care insoțește justițiabilul pe câmpul de luptă judiciară, un luptător
profesionist, angajat special pentru a aplica adversarului în instanță
loviturile legale cele mai eficiente și totodată pentru a pregăti apărarea
cea mai eficace.
În concret, avocatura însemnă, din păcate, matematică, adică
rezolvare de probleme, în fiecare zi. Iar problemele cu care se confruntă
oamenii care apelează la avocați sunt pe departe cu mult mai complexe
decât problemele de matematică, și incomparabil mai complexe decât
legile.
Cea mai mare "dependentă" a exercitării acestei profesii, ți-o
oferă VICTORIA! Puține profesii oferă aceste satisfacții. Chiar dacă nu
întotdeauna, avocatura îți aduce pe limbă, dulcele gust al victoriei,
fiindcă uneori din păcate trebuie să guști și din paharul dezamăgirii. Cu
modestie mărturisesc că poate în procent de 80% din cazuri am avut
satisfacția profesională a victoriei, făurind astfel, împreună cu soțul meu
un bun renume chiar și pe plan național.
Din 1988 și până în 2004 am avut și funcția de consilier în
cadrul Baroului Alba, iar în perioada 2004-2008 am deținut și funcția
de prodecan. Din anul 2012 și până în ianuarie 2016 am fost de
asemenea consilier în cadrul Baroului Alba.
În anul 1980 m-am căsătorit cu Jidveian Viorel, care a deținut
funcțiile de procuror, procuror-sef și ulterior avocat. Din căsătorie, a
rezultat fiul nostru Jidveian Ovidiu Viorel, născut în 1981, care în
prezent este și el avocat în cadrul Baroului Alba, precum și o nepoțică,
Jidveian Beatrice Viorelia, născută în 2013.
Pe lânga activitatea principală de avocat, subsemnata am și
calitatea de asociat în mai multe firme, și sunt membră în Club Rotary,
desfășurând astfel și o altfel de activitate pe lângă cea de bază.
Rotary este o organizaţie a oamenilor de afaceri şi reprezentanţilor
diferitelor profesii, care asigură servicii umanitare, promovează
standarde etice înalte în toate domeniile de activitate şi stabileşte relaţii
de bună înţelegere.
Clubul Rotary Alba Iulia a fost inființat în iunie 1995 și numără
în prezent 44 de membri, aleși din diferite domenii de activitate, după
criteriile promovate de Cluburile Rotary. Membrii Clubului Rotary
Alba Iulia își unesc forțele pentru a promova și derula diferite proiecte
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în plan social, pentru întreaga comunitate, nu doar la nivelul
Municipiului Alba Iulia ci pe întreg teritoriul județului Alba.
În viață am întâmpinat mai multe obstacole, dintre care cele mai
marcante pentru mine au fost decesul tatălui meu, când eram studentă și
aveam mai multă nevoie de sprijin moral și material, iar în 2011 a
decedat într-un mod neașteptat soțul meu, cu care am avut o căsnicie
lungă și frumoasă, când deși eram realizată din punct de vedere material
și profesional, am rămas prea devreme singură, practic fără sprijinul
moral care îmi era așa de necesar în această perioadă a vieții.
Desi nu am avut o viață prea ușoară, cu numeroase urcușuri dar
și cu coborâșuri, pornind de jos, am reusit prin multă muncă și prin
propriile-mi forțe să mă impun pe plan profesional, inclusiv în
domeniul afacerilor, și să fiu un om realizat în viață.
Mi-am respectat profesia, colegii de profesie cu care și la vârsta
asta, după ani buni de activitate, am o prietenie și o comunicare de
excepție. Am căutat apoi la fiecare proces să fiu dreaptă, fără părtiniri
care să-mi știrbească renumele.
Mă bucur sincer de toate lucrurile simple, de fiecare clipă pe
care o mai am de trăit în această societate atât de complexă și cu atâtea
probleme la care sunt deseori chemată să particip fizic și profesional,
dar de fiecare dată, nu uit să fac bine celor care au nevoie de mine.
Av. Olga Jidveian
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TRAIAN V. LAZĂR
Economist, cercetător
S-a născut la 2 noiembrie 1932 în
comuna Noșlac, din apropierea orasului
Ocna Mureș, din părinţi ţărani. A urmat
școala primară în Noșlac apoi gimnaziul
la Ocna Mureș. A continuat cu studii
liceale la Şcoala medie Tehnică de
Comerţ și Contabilitate din Ocna Mureș.
După terminarea liceului a
devenit student la Academia de Studii
Economice, Facultatea de Economie
Generală, pe care a absolvit-o în 1957 ca
șef de promoţie. În anul 1974 a obţinut
titlul de doctor în economie, specialitatea
economie agrară, la Universitatea din
Craiova.
Şi-a început activitatea profesională ca cercetător la Institutul de
Cercetări al Academiei, în 1957. Din 1968 a lucrat doi ani ca cercetător
la Institutul de Economie Agrară al Academiei de Ştiinţe Agricole și
Silvice (ASAS). O perioadă de peste 2 ani a fost expert al Consiliului
Economic al Consiliului de Stat după care a revenit în cercetare, ca
director știinţific al Institutului de Finanţe, Preţuri și Probleme
Monetare (1972-1988). A fost un an cadru didactic la Academia Ştefan
Gheorghiu.
A efectuat specializări în URSS și SUA.
După 1990 a fost economist în Ministerul de Finanţe, până în
1992, revenind în cercetare ca director al Institutului de Economie
Agrară (1993-2000).
În 1993 a devenit membru correspondent la ASAS iar în 1999
membru plin și Președinte al Secţiei de Economie Agrară și Dezvoltare
Rurală (2000-2005).
Cercetător de excepţie, a abordat o diversitate de teme în
actualitate prin proiectele și programele de cercetare promovate,
coordinate și finalizate, contribuind la dezvoltarea știinţei, tehnologiei și
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producţiei agricole. A dezvoltat concepte și metodologii originale
pentru soluţionarea problemelor agrare. A participat la peste 40
programe și teme de cercetare privind mecanismele economicofinanciare în agricultură.
Traian Lazăr a publicat 25 cărţi și peste 280 articole și
comunicări știinţifice. Dintre lucrările sale amintim:
- Acţiunea legii valorii în agricultura României,
- Așezarea preţurilor pe principii economice,
- Evoluţia și perspectiva agriculturii României,
- Agricultura României în procesul de integrare agricolă
europeană,
- Renta funciară și preţul pământului,
- Obiective de bază privind strategia redresării și dezvoltării
agriculturii României.
A fost distins cu:
- Premiul “Ion Ionescu de la Brad” al Academiei Române, în
1960,
- Medalia muncii, în 1974,
- Medalia de Onoare a Ministerului Agriculturii, în 1997,
- Ordinul “Meritul Cultural” în grad de comandor, în 2004.
A decedat în anul 2005.
Extrase din presă și cărţi
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IONEL-OVIDIU MARIAN
Economist, jurnalist, redactor, consilier parlamentar, scriitor
M-am născut la 27 aprilie 1942,
în satul Ciunga, astăzi Uioara de Jos,
cartier al oraşului Ocna Mureş. În casa
noastră de pe strada Libertăţii, a cincea
de lângă căminul cultural, părinţii Teodor
şi Maria au crescut cum au ştiut ei mai
bine cinci copii: Zoe, Otilia, Ovidiu,
Emil şi Mircea. Am întrebat-o pe mama
cum de a reuşit să ne boteze cu aşa nume
frumoase. Răspunsul ei a fost năucitor,
pentru istorie, zic eu. Păi nu eu v-am dat
numele, vine răspunsul. Dar cine? Naşul?
Nuuu. Doctorul Milea, mamoşul nostru,
v-a atribuit aceste nume. Motivul l-am
explicat pe larg în jurnalul autobiografic „Viaţa mea nu-i o poveste”.
După absolvirea celor patru clase în satul Ciunga, sub
îndrumarea inimoasei învăţătoare L. Cheşcheş, am urmat clasele
gimnaziale în cadrul Liceului teoretic din Ocna Mureş. La terminarea
celor şapte clase, părinţii au hotărât să urmez o şcoală profesională
deoarece nu mai aveau resurse materiale pentru a urma şi eu liceul.
Surorile, atât Zoe, cât şi Otilia, erau deja eleve la liceu. Şi astfel ajung
să învăţ o meserie la Şcoala profesională de ucenici din Turda. După doi
ani mă înscriu la Liceul seral din Ocna Mureş, iar după patru ani obţin
diploma de maturitate (bacalaureatul de astăzi). Am făcut parte din
prima promoţie de seralişti din Ocna Mureş. Trebuie să amintesc un
lucru important şi anume că am avut nişte profesori deosebiţi care, prin
înalta lor pregătire şi tactul pedagogic, au trezit în noi setea de
învăţătură. În toate scrierile mele şi de câte ori am avut ocazia i-am
amintit pe dascălii care ne-au făcut oameni: Ioan Popa, Vasile Mirion,
Melania Iacob, Elvira Morar, Maria Ocolişan, Lucia Sigartău, Gabriela
Lascăr Ungureanu. Numai şi numai datorită lor am reuşit să ne
schimbăm statutul social, să devenim din muncitori, specialişti cu studii
superioare în cele mai variate domenii: Ion Sângereanu - scriitor; Vasile

37

Martin - jurist, ofiţer superior de poliţie; Ion Gavrilă, Gheorghe Motoloi
şi Petre Mereuţă – ingineri mecanici; Petru Istrate, Emil Iliovici şi Ion
Chiriac – profesori de chimie; Domnica Pelea, Ion Rotaru şi Ianoş
Rayca – economişti; Cornelia Moldovan şi Elisabeta Andone –
funcţionari publici, ca să amintesc câţiva.
În timpul studiilor liceale am lucrat ca lăcătuş, ultima dată în
secţia „Sodă grea” a Combinatului de produse sodice, în echipă cu
oameni de la care am învăţat meserie, dar şi ambiţia, voinţa de a nu da
înapoi. Tot în acea perioadă i-am cunoscut şi preţuit pe Iustin Rogoz,
Ilie Morovan, Viorel Raţiu, specialişti de seamă ai chimiei româneşti.
În anul 1966 am devenit student la ASE Bucureşti, instituţie de
învăţământ superior pe care am terminat-o în anul 1971. După un stagiu
de câteva luni la Trustul SMA din Cluj Napoca, în anul 1972 am,
devenit redactor la ziarul „Scânteia tineretului”, şcoala presei româneşti
de altă dată. În cei aproape zece ani petrecuţi la acest ziar, am avut
ocazia să fiu coleg şi chiar să mă împrietenesc cu ziarişti de primă
mărime din presa românească. În perioada „Scânteii Tineretului” am
bătut şi cunoscut toate judeţele ţării noastre. În scurt timp de la venirea
mea în redacţie am fost cooptat în „Brigada Scânteii Tineretului”, din
care făceau parte redactori, comentatori şi fotoreporteri. Asemenea
brigăzi au fost recunoscute ca o adevărată şcoală gazetărească, dar şi un
prilej de a-ţi cunoaşte îndeaproape colegii.
În vara anului 1980, când o tânără ziaristă, Mioara Vergu
Iordache, m-a apelat cu „nene Ovidiu”, am părăsit ziarul Scânteia
tineretului. Aveam 38 de ani! Aşa se face că, în perioada anilor 19801993, mi-am desfăşurat activitatea în cadrul Agenţiei Române de Presă
Agerpres, ocupând pe rând funcţiile de redactor de rubrică, redactor şef
şi director. La Agerpres trebuia să întocmim ştiri cu mare rapiditate, în
cât mai puţine cuvinte, dar care să exprime în totalitate mesajul aşteptat
de beneficiar. Autorul ştirii nu era cunoscut de cititor deoarece apărea
doar numele instituţiei. De la reporter la director general, toată lumea
era o mare anonimă. Dar noi, anonimii, discutam frecvent cu şefi de
state, de guverne, miniştri de externe, cu demnitari de rang înalt, pe
probleme de politică internă şi externă de mare însemnătate pentru ţară.
Printre „anonimi” se aflau şi gazetari de talie precum: Gh. Sprinţăroiu,
Gh. Călin, Ion Ivanici, Nicolae Vamvu, Iosif Socaciu, Monica
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Grigorescu, Oltea Ghirdă, Coralia Popescu, Adrian Dohotaru, Ilie
Goga, Florea Ţuiu, Petru Petra. Iată cum mă caracterizează, după numai
doi ani de Agerpres, secretarul general de redacţie, gazetarul Nicolae
Dăscălescu:
„Omul căruia îi dedicăm aceste rânduri este astăzi în
sărbătoarea vieţii. Lasă în urmă patru decenii prestate pe dealurile de
sare de la Ocna Mureşului, prin aulele universitare de pe malul
Dâmboviţei, pe atâtea şi atâtea meridiane spre care l-a împins patima
incurabilă a profesiunii sale. Când nu-i lângă noi, timpul curge
anevoie, ca o Dunăre mocirlă traversând Delta. Când îl vedem la
masa-i de lucru, întinsă cât un hectar, când suntem în preajma lui, pe
drumurile ţării, orele galopează mai repede ca un Trabant 16B şi mai
îmbietor decât în fotoliul Teatrului de Comedie. Când îl asculţi
fredonând cu nostalgie, nici nu-ţi vine să crezi că în inima acestui
aruncător de ciocan s-a îngrămădit atâta simţire pentru cântecul de pe
Mureş şi de pe Someş!”
În perioada iunie 1993 – decembrie 1997 am ocupat funcţia de
şef de compartiment şi apoi de director al Direcţiei pentru presă şi
informaţii a Camerei Deputaţilor, încadrat drept consilier parlamentar,
cel mai înalt grad profesional în organigrama Camerei. La părăsirea
instituţiei, Lucian Mihai, Secretarul general al Camerei Deputaţilor,
avea să declare:
„Domnul Marian Ionel Ovidiu s-a remarcat şi a fost apreciat ca
atare de preşedintele Camerei Deputaţilor, membrii Biroului
permanent, deputaţi, Secretarul general, ceilalţi colegi din serviciile
Camerei Deputaţilor, prin capacitatea sa de muncă deosebită, spirit de
răspundere şi corectitudine în îndeplinirea atribuţiilor, fidelitate faţă de
instituţie, excelentă disponibilitate pentru dialog şi comunicare publică
şi umană, pe scurt şi în esenţă, ca un profesionist de primă mână, cu
însuşiri morale care au impus prin ele însele respectul şi consideraţia
din partea tuturor colaboratorilor săi şi a şefilor ierarhici”.
Tot în perioada amintită, preşedintele Camerei Deputaţilor,
Adrian Năstase, îmi acordă „Placheta Camerei Deputaţilor” pentru
participarea activă la pregătirea, organizarea şi desfăşurarea lucrărilor
celei de a 94-a Conferinţe a Uniunii Interparlamentare ce a avut loc la
Bucureşti, în luna octombrie 1995. De asemenea, în luna octombrie, dar
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în anul 1997, preşedintele Camerei Deputaţilor, Ion Diaconescu, mi se
adresează:
„Stimate domnule Ovidiu Marian,
În perioada 9 - 13 octombrie 1997, Parlamentul României a găzduit
cea de a 43-a sesiune a Adunării Atlanticului de Nord. Organizarea
unei asemenea manifestări a presupus ample şi complexe eforturi la
care dumneavoastră v-aţi adus din plin contribuţia, coordonând cu
eficienţă activitatea personalului din subordine, în vederea soluţionării
problemelor care vi s-au încredinţat. Delegaţiile străine, precum şi
Secretariatul Atlanticului de Nord, au declarat că organizarea
manifestării a corespuns celor mai ridicate standarde. De aceea, Biroul
permanent al Camerei Deputaţilor vă felicită şi vă mulţumeşte pentru
eforturile susţinute care au făcut posibilă această reuşită”.
Între anii 1997 – 2001 mi-am desfăşurat activitatea la Banca
Agricolă Raiffeisen, ocupând funcţia de consilier, şef al Biroului de
presă. Aici, prin materialele publicate, am încercat, cu sprijinul a doi,
trei colegi, să apăr şi să promovez imaginea băncii, să informez
conducerea acesteia despre situaţia sistemului financiar-bancar din ţara
noastră şi nu numai. Despre această perioadă de „bancheri”, colega de
breaslă, Mihaela Iancu, spune: „Domnul Ovidiu Marian a fost
«deschizător de drumuri» în Banca Agricolă, unde a înfiinţat Biroul de
presă, departament atât de important şi de necesar în cadrul unei
instituţii. Experienţa acumulată în decursul anilor şi-a spus cuvântul în
modul în care a ştiut să creeze şi să menţină o bună imagine a Băncii
Agricole, actuala Raiffeisen Bank, lucru deloc uşor în acea perioadă.
Pentru mine a fost o onoare să lucrez alături de economistul şi
jurnalistul Ovidiu Marian, un OM în adevăratul sens al cuvântului, şi
alături de care sunt în continuare. Fiecare clipă petrecută împreună, de
17 ani încoace, este o experienţă în plus şi pot spune că datorită
domniei sale sunt specialistul în PR de astăzi”.
În anul 2001 m-am întors la Camera Deputaţilor ca şef al
Biroului de presă, funcţie pe care am ocupat-o până în anul 2005, odată
cu ieşirea la pensie. Imediat am fost încadrat la cabinetul parlamentar al
unui deputat, ca expert în domeniul presei şi relaţiilor publice, activitate
pe care o practic şi astăzi. Menţionez că în anii petrecuţi şi munciţi în
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structurile Camerei Deputaţilor am colaborat cum nu se poate mai bine
cu preşedinţii acestui for legislativ: Dan Marţian, Adrian Năstase, Ion
Diaconescu, Valer Dorneanu şi chiar cu Roberta Anastase, pe care o
amintesc şi pentru faptul că dinspre mamă se trage din Ciunga.
În toată perioada amintită aici, am redactat şi publicat în presa
vremii peste patru mii de articole, ştiri şi reportaje. De asemenea, în
anul 2006 am publicat, la Editura Scripta din Bucureşti, împreună cu
Cristian Cosmin (nepotul învăţătorului şi profesorului Mihai Coşciug
din Ocna Mureş, actualmente secretar de stat în Ministerul Tineretului
şi Sportului), lucrarea „Comunici deci exişti. Instituţia purtătorului de
cuvânt într-o societate a comunicării”. Lucrarea se înscrie în spaţiul de
reflecţie asupra modalităţilor prin care instituţiile, organizaţiile,
companiile se pot raporta la ofensiva informaţională.
În anul 2013, la editura Semne îmi apare cartea „Viaţa mea nu-i
o poveste”, care chiar pe copertă are ca ilustraţie podul de fier de peste
Mureş, pod pe care de câte ori îl treceam aveam emoţiile celui ce ajunge
acasă la rude şi la prieteni, adică la Ocna Mureş. Despre carte şi despre
autor, Nicolae Arsenie consemnează: „Îl surprindem astăzi pe Ovidiu
Marian, personaj bine cunoscut de la un colţ la altul al ţării, nefiind
judeţ, cred, în care el, autorul acestui jurnal autobiografic, să nu aibă,
în oraş ca şi la sat, zeci şi sute nu de simple sau ocazionale cunoştinţe,
ci de prieteni. În această materie este un adevărat performer.
Performanţa i-a fost înlesnită, fireşte, de numeroşii ani pe care i-a
dăruit cu nedrămuită frenezie profesiei de ziarist... Ovidiu Marian s-a
străduit să realizeze, în stilul specific genului, reportajul propriei vieţi,
motiv de reflecţie pentru sine, mesaj de suflet pentru fiul său, pentru
nepoţii şi strănepoţii existenţi sau viitori. Pentru noi, cititorii de azi,
mărturia sinceră despre destinul omului într-o anumită epocă”.
Un an mai târziu, tot la Editura Semne am publicat cartea „30 de
scheciuri pentru <ora veselă>”. „Prin această carte, jurnalistul Ovidiu
Marian ne cheamă într-un fel de poiană a unui Iocan ardelean, pentru
a ne provoca, după exemplul său, la un dialog cu propriile noastre
amintiri. Viaţa de acum cinci-şase decenii dintr-un orăşel, Ocna Mureş,
este, pentru jurnalist, picătura de ADN uman din care scriitorul cu
aceleaşi iniţiale, O.M., reconstituie universul unei întregi epoci. Ovidiu
Marian recurge la stilul autobiografic ca un pretext pentru a realiza,
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direct sub ochii noştri, o frescă socială de anvergură”, scrie despre
carte gazetarul Octavian Ştireanu.
Totodată, am mai colaborat la realizarea volumelor „Oaspeţi de
seamă” (1995) şi „Activitatea Camerei Deputaţilor în legislatura 1992 –
1996” (1996), consacrată activităţii parlamentare şi apărută la Regia
Autonomă „Monitorul Oficial”. Sunt în curs de apariţie alte două cărţi.
Prima se referă la copilăria petrecută în zona mirifică a satului Ciunga,
iar cea de-a doua cuprinde reportaje din ţară.
În prezent, aproape săptămânal public în revista „Flacăra lui
Adrian Păunescu” articole şi reportaje din viaţa social-economică şi
politică actuală. Numai de la închiderea Combinatului de produse
sodice din Ocna Mureş am scris peste zece materiale. Ultimul articol
apărut, cel din 5 februarie 2015, se referă tot la oraşul nostru de suflet,
cum se putea altfel, şi poartă titlul „Ocna Mureş. S-a închis spitalul, s-a
prăpădit şi directorul său”.
Menţionez că aproape zece ani am fost lector asociat la
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, perioadă în care am
predat studenţilor cursurile „Instituţia purtătorului de cuvânt”,
„Partidele politice din România” şi „Diplomaţie şi protocol”.
„Gazetarul şi scriitorul Ovidiu Marian ilustrează acea dispărută
şcoală de presă pentru care bunul simţ şi caracterul erau cele dintâi
îndatoriri. El a fost şi rămâne model pentru jurnalismul de ştiri, în care
fapta se îmbracă mereu în idee”, avea să consemneze dr. Octavian
Ştireanu în cotidianul de serie nouă „Azi”.
Deşi stau în Bucureşti de mai bine de 50 de ani, cred că nu a fost
zi lăsată de Cel de Sus să nu mă gândesc la Ocna Mureş. Nu a fost un
an, unul singur, în care să nu fi petrecut măcar o săptămână cu părinţii,
fraţii şi prietenii din acest oraş care m-a format şi pregătit pentru viaţă.
Cu zeci de ani în urmă, în ziarul judeţean „Unirea” am văzut fotografia
unei case ardeleneşti sub care scria: „O casă e o fântână nesecată/ Ce îţi
alină dorul pe deplin/ Venind la ea întinereşti de îndată/ Plecând din ea
tot mori câte puţin”.
Ovidiu Marian
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IOAN AUREL MOLDOVAN
Teolog, economist
S-a născut la data de 12 iulie 1937
în satul Micoșlaca, comuna Cisteiu de
Mureș, Jud. Alba, așezare situată la 6 km
depărtare de orașul Ocna Mureș. A plecat
dintre noi, la cele veșnice, la 18 februarie
2008. A fost băiat de preot și nepot de
preot – bunicul lui, preotul Oniga Ioan s-a
născut în anul 1873 și a decedat în anul
1936.
De ce am amintit acest nume,
fiindcă el a scris o cronică despre
întâmplările memorabile din satul
Micoșlaca, necazurile și bucuriile
poporenilor – document aflat acum în
Arhiva Episcopiei din Alba Iulia. Fiind o personalitate a acestor locuri,
mai amintim și faptul că părintele Oniga a avut 16 copii – unii au murit
la naștere, alții au trăit câțva ani, șase dintre ei au trăit numai până la
vârsta de 21.de ani.
Dar să urmărim viața deosebit de tumultoasă a lui Aurel, care a
urmat școala primară în satul natal, clasele 5-7 la școala Cisteiu de
Mureș, apoi liceul la Ocna Mureș, având ca diriginte pe d-ra Lucaciu
Elvira. În perioada studiilor ocnamureșene s-a înbolnăvit de febră
tifoidă, iar tata, pentru a putea cumpăra medicamentele necesare a fost
nevoit să vândă vaca și calul cu șaretă cu tot.
Vindecându-se, după terminarea liceului, a urmat 2 doi ani la
Facultatea de Drept la București, unde în data de 6 noiembrie 1956 a
participat, cu alți colegi, la o manifestație de adeziune pentru revoluția
antisovietică din Ungaria. Ca urmare a denunțului unui coleg, la 13
noiembrie 1956, a fost arestat, judecat și condamnat politic la un an de
închisoare – pedeapsă ce a fost efectuată la penitenciarul Jilava. A fost
pus în libertate după un an, la 7 noiembrie 1957.
După eliberarea din detenție, a urmat cursurile Facultății
Teologice Ortodoxe de la Sibiu, pe care a absolvit-o cu titlul de
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“ Magna cum Laude”.
Cu tot succesul și cunoștințele dobândite, totuși el nu a urmat
calea preoției, căsătorindu-se și încadrându-se în funcția de revizor
contabil la I.A.S. Cisnădie din jud. Sibiu.
După o perioadă de opt ani petrecuți la Sibiu, s-a transferat la
Combinatul Agroalimentar 30 Decembrie, Jud. Ilfov, unde a ocupat
funcția de secretar general al centrului pentru pregătirea cadrelor din
agricultură. Deși cu studii teologice, carisma și talentul lui oratoric l-au
recomandat pentru acest post atât de important. În această perioadă a
urmat și cursurile la fără frecvență ale Facultății de Finanțe din cadrul
Academiei de Ştiinţe Economice din București.
În anul 1980, în urma unei selecții, a fost promovat în funcția de
consilier personal al Directorului General de la Centrul de legumefructe care era pe atunci nimeni altul decât ing. agronom Ioan
Ceaușescu (fratele secretarului general). În acea perioadă, multă lume
mă întreba,
“Cum e posibil că fratele tău, băiat de preot, fost deținut politic,
fără să fie membru de partid, a putut să ocupe o funcție așa însemnată,
unde șef era un membru, tocmai din primul eșalon de partid ?”
Le răspundeam cu mândrie, spunând că totul se baza pe faptul că fratele
meu avea o educație aleasă, o moralitate de înaltă ținută, avea o bună
pregătire profesională și o mare conștinciozitate față de tot ceea ce făcea
iar toate acestea, au fost hotărâtoare în întreaga lui activitate. În calitatea
lui de consilier, a participat, cu diferite delegații, la discuții și proiecte
economice în țări membre ale organizației economice CAER ( Polonia,
Ungaria, RDG, Bulgaria și URSS), până la revoluția din 1989.
Deși în societatea socialistă, din păcate, erau multe promovări
crase ale nonvalorilor, se practica un clientelarism de cea mai joasă
speță, vedem că fratele meu Moldovan Ioan Aurel, chiar fără să facă
nici un compromis, a putut, datorită acelor calități nobile de caracter, să
promoveze în cele mai înalte funcții și să ajungă împlinit din punct de
vedere socio-profesional.
După revoluție, a pus bazele de constituire a Societății
Comerciale “ ROMAGRA S.A.”, cu obiect de activitate, producția și
exportul de produse agroalimentare – fiind afiliate cu serele Ișalnița,
serele Berceni, plantațiile pomicole din județul Satu Mare, complexul
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de creșterea porcilor și industrializarea cărnii Iernut, Jud. Mureș. A fost
o societate mare, cu venituri mari și a devenit foarte cunoscut pe plan
național. Tot în acest timp, el a ocupat funcția de Director General.
Aceste rânduri au dorit să vă prezinte succint, viața unui om de
mare caracter, care a trăit timp de 71 de ani cu un scop nobil, aceea de a
face bine societății și familiei. Din păcate ne-a părăsit prea devreme, el
totuși având noblețea să regrete că a făcut prea puțin pentru oamenii cu
care a colaborat și la care a ținut foarte mult. Pe tot parcursul vieții s-a
călăuzit după principiul “ întâi dă, apoi cere “ El așa a făcut, mereu a dat
mult și a cerut atât de puțin.
Lucian Moldovan – frate.
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LUCIAN MOLDOVAN
Economist, manager
M-am născut la 26 martie 1946, în
satul Micoșlaca (comuna Cisteiu de
Mureș), jud. Alba, în familia preotului
Teodor Moldovan.
Am făcut școala primară în satul
natal, apoi clasele 5-7 la Școala din Ocna
Mureș, locuind în gazdă , ca alți copii din
sat, care pe unde găseam locuință. Eu mam cazat la familia Dănilă (D-na Viguț ),
oameni foarte primitori și cu multă
bunăvoință, îngrijindu-se s-mi fac lecțiile,
să iau masa, să mă odihnesc respectând
ora de culcare, etc. În pauza dintre lecții,
băiatul gazdei, Cornel, se ocupa de mine și, cu o minge de cauciuc, mă
învăța “fotbal” – sport pe care l-am practicat apoi la echipa „Arieșul
Turda”. După cele învățate de la Cornel, la primul antrenament cu
echipa de pitici de la „Soda” Ocna Mureș, antrenorul nostru, Rudy,
când a văzut câte știu (pasare și șuturi cu dreptul și cu stângul, stopuri,
etc ), a rămas încântat de instruirea pe care o dobândisem.
După terminarea școlii primare am dat examen de admitere la
Liceul Horea, Cloșca și Crișan din frumosul oraș Alba Iulia, apoi
Liceul Avram Iancu din Aiud, Școala Sportivă din Cluj, Școala
profesională din Ocna Mureș... Peste tot am fost respins pe motivul că
aveam originea socială nesănătoasă (copil de preot). În cele din urmă,
în anul 1961, am fost acceptat la Liceul teoretic Mihai Viteazul din
Turda. A fost o perioadă foarte frumoasă din viața mea, cu profesori
deosebiți, cu colegi minunați, cu trăiri specifice acelei perioade.
După absolvire, am urmat cursurile Acad.St.Ec. din București.
În timpul facultății am studiat cu plăcere economia politică a societății
capitaliste (curs predat de distinsul profesor N.N. Constantinescu, unde
puteam face comparație între cele două societăți, comunistă și
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capitalistă ) și cursul de analiza activității economice și conducerea și
organizarea intreprinderilor.
Când am plecat în lume, tata mi-a spus: “ Măi copile, ai grijă să
nu mă faci de râs printre oameni, să fii muncitor, să nu minți și să nu
furi.” Acele sfaturi le-am urmat tot timpul, în toate locurile, și mi-au
prins foarte bine, fiindcă le-am făcut principii de bază pentru ceea ce
urma să realizez.
În toată perioada de activitate (1970-2005) am lucrat în două
domenii, respectiv producția alimentară și comerțul de alimentație
publică. Deoarece nu am fost membru PCR și tot din cauză că tatăl meu
a fost preot, am avut mai mult funcții executive. În aceste condiții am
fost cooptat într-un colectiv de ingineri proiectanți pentru realizarea
unor îmbunătățiri la sistemul de ambalare din alimentația publică. De
exemplu, în locul butoaielor cu bere în greutate de 120 kg, s-au fabricat
la uzina de aluminiu din Slatina tancuri pentru transport bere cu
capacitatea de 1300 litri. Aceste recipiente nu mai erau din lemn ci din
aluminiu și tablă inox cu toate analizele necesare din punct de vedere
alimentar. Recipienții s-au regăsit apoi în marile centre comerciale ca,
Hanul lui Manuc, Carul cu bere, Bucur, Rucăr, etc. și beneficiau de
ajutorul lucrătorilor de la Frigocom, care asigurau buna funcționare a
agentului termic necesar.
Au venit și timpuri mai bune pentru mine. După revoluție, am
fost Director General la societatea comercială SC ALUNIȘ SA, cu 280
de angajați. Am ocupat această funcție urmare a unui concurs, (10 iulie
1990), data o țin minte și azi, eu fiind primul director din București care
a fost pus în funcție ca urmare a câștigării unui concurs. Aveam acum
mai multă libertate dar și mai multă responsabilitate în luarea unor
decizii. Astfel, am promovat o politică de investiții pentru crearea de
unități de alimentație publică moderne, unde consumatorul să se simtă
cât mai bine, beneficiind de un sistem de servire care să corespundă
noilor cerințe ale pieții.
Un exemplu relevant în acest sens a fost modernizarea
restaurantului Budapesta pe care l-am trasformat dintr-un restaurant
clasic în autoservire. Concret, am instalat în mijlocul sălii unității un
grătar, iar marfa servită, în special fripturile, micii, cârnații, erau expuși
în apropiere, la vedere, iar clientul se putea servi. Astfel, în mod inedit,
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își putea pregăti singur aceste preparate. A fost un adevărat șoc pe piața
de alimentație publică și s-a dovedit o adevărată reușită.
Un sprijin valoros pe toate planurile, îl primeam întotdeauna din
partea soției mele Elena, care, tot de profesie economist, a lucrat la
intreprinderea Sere Berceni, și apoi la AGERPRESS, unde îndeplinea
funcția de organizare a muncii. Domnul ne-a binecuvântat cu un băiat,
Șerban, care este tot de profesie economist și lucrează în prezent în
mediu privat.
Biografia mea, după ce am început serviciul, este legată de acest
oraș mare, Bucureștiul, unde tentațiile sunt mari, dar învățăturile
dragului meu părinte mi-au rămas în memorie de-a lungul anilor și de
fiecare data, prin tot ce fac, caut să aplic în practică spusele tatălui meu,
pentruca el, acolo sus, printre cei drepți, să nu-i fie rușine cu mine. Dar
și pe mine mă liniștește faptul că mi-am făcut datoria.
Odată pe an, vin acasă la Micoșlaca, parcă atras de un magnet al
destinului, și duc un parastas la Biserică, unde slujește lui Dumnezeu și
oamenilor, un blând și cucernic Părinte. Îi pomenesc pe cei decedați și
mă rog pentru sănătatea celor care sunt în viață.
Ec. Lucian Moldovan
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CIPRIAN ORGA
Teolog și Administrator de Centru Social
S-a născut la 7 octombrie 1977 în
orașul Ocna Mureș.
Primii săi ani de studii, sunt legați
de Școala „Lucian Blaga” din localitatea
natală, apoi simțindu-se atras de
particularitățile duhovnicești, a urmat
Liceul Teologic „Simion Ștefan” din Alba
Iulia (1992 – 1997). Pentru că legătura lui
cu Divinitatea nu a fost doar o simplă
alegere ci o adevărată chemare, el
perseverează în desăvârșirea cunoștințelor
religioase și optează pentru Facultatea de
Teologie Pastorală din Alba Iulia.
În Capitala de Suflet al Neamului Românesc, cu biblioteci de
o valoare inestimabilă, el se desăvârșește ca un bun și înțelept teolog, un
creștin autentic dar și un mare iubitor al omului. Și-a dat seama din
învățăturile părinților dascăli, că omul trebuie iubit nu pentru ceea ce
este ci pentru ceea ce ar putea fi el.
După finalizarea studiilor, este repartizat în localitatea
copilăriei sale orașul Ocna Mureș. Tânărul preot în Ciprian Orga
realizează în scurt timp, cu ochii lui duhovnicești mai sensibili și mai
iubitori, că este o mare nevoie de o implicare mai profundă, în ceea ce
privește îngrijirea copiilor defavorizați. Așa se face că din râvna
tânărului preot dar și cu sprijinul Filantropiei Ortodoxe din Alba Iulia, a
luat naștere Așezământul local “Sfântul Mucenic Ciprian” din Ocna
Mureș. Iată aceasta este modalitatea ideală de implicare practică a
Bisericii Ortodoxe Române și pe orizontală, prin preotul Ciprian Orga
și anume, în sprijinul celor nevoiași, așa cum ne învață și Sfintele
Scripturi.
Din dorința de a fi cât mai eficient în desfășurarea acestei
activități de caritate și de a dobândi pregătirea legală și profesională
necesară, urmează și Facultatea de Asistenți Sociali, din cadrul
Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia.
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În anii care au urmat, Ciprian Orga a trecut la o diversificare
semnificativă a activității sociale. Astfel, la 20 octombrie 2003 a fost
înfințat, în cadrul Așezământului, “ Centrul de zi” Beneficiari direcți ai
Centrului sunt copiii provenind din medii defavorizate, încercându-se
prin această activitate, prevenirea abandonului școlar, familial, formarea
unor principii și conduite morale de viață, vizându-se totodată și
responsabilizarea comunității locale, față de problemele cu care se
confruntă acești copii. La 1 octombrie 2005, a fost inaugurat “ Serviciul
Socio-Medical de Îngrijire la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice – Ocna
Mureș “ Apoi la 1 august 2012 au fost primiți în ”Casa de tip Familial”
primii 14 copii, cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani.
Trebuie amintit aici că fără o preocupare intensă, plină de
pasiune și constantă al lui Ciprian Orga, cu cereri și memorii, atât la
autoritățile județene cât și la cele locale, nu se puteau realiza aceste
diversificări ale muncii sale în servicii, centre și case sociale.
Domnul Ciprian Orga devine Președintele Filialei Filantropia
Ortodoxă – Ocna Mureș. În prezent este coordonator la “Casa de tip
Familial”, „Centru de Zi”, „Serviciul Socio Medical de îngrijire la
Domiciliu a persoanelor vârstnice” – toate aflate în Ocna Mureș. În
perioada ianuarie – august 2015 devine Formator la Îngrijitoare copii și
tot atunci împlinește și sarcina de Formator la Lucrătorii sociali.
Din 04.08.2015 este tatăl unei fetițe adorabile, Maia Sofia
adusă pe lume de soția lui Raluca, ce lucrează tot în Asistență Socială la
Ocna Mureș. Acest înger, atât de mult așteptat aduce o mare împlinire și
candoare în viața cuplului Orga.
Ciprian Orga își urmează cu seninătate munca de a fi onest,
devotat localității sale natale pe plan social dar și util celor nevoiași al
comunității ocnamureșene. De fiecare dată când parcurge acalmia
orașului căruia i-a dedicat toate eforturile vieții sale, se poate remarca
atitudinea de calm emanată pe fața sa agreabilă, prin prezența sa și
oficierea constantă a unui zâmbet luminos și cucernic, ce dă un
sentiment nobil de mulțumire. Acest zâmbet provine desigur din
bucuria de a-și fi desăvârșit zilnic idealul de a-și ajuta semenii, ce este
în fond și voia sfântă a lui Dumnezeu.
Ioan Huszár
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IOAN POP - CURŞEU
Profesor universitar, scriitor
Am discutat adesea cu oameni
legaţi într-un fel sau altul de Ocna-Mureş,
cum ar fi de pildă romancierul Horia Ursu
sau profesorul şi specialistul în jazz Virgil
Mihaiu, despre chestiunea atât de
complexă a identităţii. Le spuneam că,
deşi m-am născut la Ocna, în 4 februarie
1978, amintirile mele de copil nu se leagă
în nici un fel de acest oraş. Într-adevăr,
mi-am petrecut copilăria şi primii patru
ani de şcoală la Lunca-Mureş, o comună
pe atunci destul de mare, situată la o
distanţă de vreo zece-cincisprezece
kilometri de oraş. Tata era preot acolo, iar
mama lucra ca asistentă medicală, angajată a Spitalului Orăşenesc
Ocna-Mureş, însă detaşată la dispensarul comunal. În vacanţe mergeam
întotdeauna la bunici, pe Valea Arieşului, într-un sat de munte – Ocoliş
–, în care mi s-au născut ambii părinţi. Cred că acest sat de la poalele
Muntelui Mare a jucat pentru mine rolul celui mai important şi mai
solid reper identitar.
Şi, totuşi, Ocna-Mureş nu e un simplu accident biografic sau un
loc prin care voi fi trecut câţiva ani şi care să nu fi lăsat urme adânci în
biografia mea. Oraşul rămâne legat, pentru mine, de prestigiul şcolilor
sale şi de respectul acordat actului învăţării, determinante în cariera pe
care am ales-o ulterior. Să explic mai pe larg. În momentul când am
terminat clasa a patra, în 1988, părinţii au hotărât să mă înscrie în clasa
a cincea la Liceul Teoretic Ocna-Mureş, care pe vremea aceea nu se
numea încă „Petru Maior”. Liceul Teoretic, situat pe malul stâng al
Mureşului, era dublul şi concurentul Liceului de Chimie Industrială (pe
care l-a absolvit fratele meu), situat pe malul drept. Argumentul
părinţilor, când au hotărât ca eu şi fratele meu Petru să mergem la
şcoală la Ocna-Mureş, a fost că „şcolile sunt mai bune”. Într-adevăr,
chiar dacă în ciclul primar avusesem două învăţătoare excelente la
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Lunca-Mureş, în special Octavia Maier până în clasa a treia, la
gimnaziu era deja vorba de profesori, iar cei de la Liceul Teoretic erau
vestiţi.
A fost alegerea potrivită, deşi primii patru ani pe care i-am
petrecut pe băncile şcolilor ocna-mureşene n-au fost lipsiţi de greutăţi.
N-am avut dificultăţi în a mă adapta regimului şcolar şi lucrului cu
profesorii (unii dintre ei mi-au predat şi la liceu), la fel cum nu mi-a fost
extrem de greu printre noii colegi, în faţa cărora am reuşit să mă impun,
deşi veneam de la o şcoală rurală. Complicat a fost însă cu naveta,
pentru că familia noastră locuia încă la Lunca-Mureş. În fiecare
dimineaţă, timp de patru ani, a trebuit să ne trezim în jur de ora 5, ca să
prindem „cursa de 6” care pleca din centrul comunei, culegea muncitori
din Războieni şi Unirea şi-i ducea la schimb la Soda sau la Salina, cum
li se spunea prescurtat celor două uzine principale din oraş. Foarte rar,
atunci când aveam ore doar de la 9, puteam să mergem cu „cursa de 7”,
pentru că profesorii erau stricţi cu întârzierile. Din când în când, dar
foarte rar în primii doi ani, pentru că benzina se găsea greu în ultimul
deceniu al comunismului, ne mai ducea tata cu maşina. Mama se
mutase şi ea între timp la Spitalul Orăşenesc, aşa că – atunci când ea
lucra în tură de dimineaţă – era mult mai uşor cu naveta, fiindcă noi, cei
doi fraţi, plecam de acasă însoţiţi de ea. Îmi aduc şi acum aminte foarte
bine frigul şi întunericul din autobuzul neîncălzit, aglomeraţia extrem
de mare, faptul că ne trebuia mai bine de o oră ca să ajungem la şcoală,
în condiţiile în care astăzi s-ar putea ajunge în 15 minute de la LuncaMureş la Ocna-Mureş... În fine, în 1992, anul în care am intrat la liceu,
tata a şi fost numit în urma unui concurs preot în Parohia Ocna-Mureş
II, aşa că familia s-a mutat cu totul din Lunca-Mureş, schimbând mai
multe locuinţe.
La Liceul Teoretic, una dintre şansele mari a fost că o parte din
profesori mi-au predat şi în gimnaziu, şi în liceu, creându-se astfel o
continuitate şi o stabilitate foarte benefice în procesul de învăţare pe
termen lung. E vorba de profesorul de matematică Octavian Nicoară, de
soţii Roşca, Valeria şi Laurenţiu, profesori de chimie, respectiv de
geografie, de profesoara de istorie Ana Rotar, diriginta mea înainte să
fie numită directoare a instituţiei, de profesoara de biologie Adriana
Drăguţ, dar şi de mulţi alţii, pe care poate că-i uit în vârtejul amintirilor.
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Am învăţat bine engleză cu profesorul Bazilescu, spirit ludic, latină cu
d-na Hopârtean (care mi-a fost şi dirigintă pe finalul liceului), am făcut
sport cu profesorul Drăguţ, într-o atmosferă în care se încuraja
întotdeauna concurenţa sănătoasă şi învăţarea durabilă...
La materiile mele preferate, limba şi literatura română, respectiv
limba şi literatura franceză, am avut şansa să am trei profesoare
excelente. În gimnaziu, am studiat româna cu Maria Bogdan, care a
ştiut să pună nişte baze foarte solide, pe care am construit mult ulterior.
În liceu, profesoară de română mi-a fost Stela Reff, care m-a încurajat
mereu să particip la olimpiade, mi-a deschis apetitul pentru poezia
română interbelică (Bacovia, Blaga, Bogza şi avangardiştii), m-a sfătuit
ce studii monografice de referinţă despre marii scriitori români să citesc
şi s-a purtat întotdeauna cu o eleganţă constantă, atât atunci când mă
umplea de note de 10, cât şi când mi-a dat un 1, din nu ştiu ce motiv –
pe care mi-ar plăcea să mi-l amintesc, pentru că ţin vag minte că pleca
de la o situaţie foarte comică.
La franceză, din clasa a cincea până într-a douăsprezecea, am
lucrat cu Teodora Cărunta, o profesoară reputată ca fiind severă, dar
extrem de competentă. Toţi colegii mei au recunoscut, la terminarea
liceului, că, graţie severităţii, învăţaseră franceză de la ea, fiecare după
puterile sale. Cu d-na Cărunta am avut o relaţie specială, pentru că –
mai ales din clasa a unsprezecea când m-am hotărât să urmez Facultatea
de Litere, deşi la mare modă era Dreptul, pentru elevii „buni” – m-am
pus (şi mai) serios pe studiat, participând inclusiv la fazele naţionale ale
olimpiadei de limba franceză în 1995 şi 1996, cu rezultate meritorii
(chiar un premiu al doilea la comprehensiune orală). Cu ajutorul
profesoarei mele, căreia îi sunt recunoscător şi azi, am atins
perfecţiunea în cunoaşterea limbii franceze (şi o spun fără falsă
modestie). Ea mi-am împrumutat cărţi în franceză, pe lângă cele pe care
mi le cumpăra fratele meu de la Cluj (unde îşi continua studiile după
etapa ocna-mureşeană): Roşu şi negru de Stendhal, romanele lui Balzac,
Flaubert, Zola etc. Tot d-na Cărunta m-a iniţiat în lectura lui L. F.
Céline, un scriitor inovator şi radical, din a cărui operă aveam să traduc
ulterior Convorbiri cu profesorul Y (2006). Pe Céline n-am reuşit să-l
citesc la început în original, deoarece romanul său emblematic,
Călătorie la capătul nopţii, mizează pe un limbaj destructurat şi
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argotic... a trebuit să trec prin lectura unei traduceri, pe care tot d-na
Cărunta mi-a împrumutat-o, după care am revenit la textul original, citit
de atunci încoace de mai multe ori. Cu d-na Cărunta mai puneam uneori
pariuri pe chestiuni delicate de limbaj argotic sau pe probleme de
gramatică, pe care uneori le mai şi câştigam, dar care în primul rând îmi
stimulau spiritul de investigaţie şi curiozitatea intelectuală, într-o
perioadă fără Internet şi fără acces prea uşor la dicţionare, monografii,
articole şi alte surse de informaţie.
Dar Ocna-Mureş a mai însemnat multe, în paralel cu şcoala şi cu
învăţatul. În timpul şcolii s-au cimentat prietenii, dintre care unele mai
durează şi azi, s-au întâmplat primele flirturi pe culoarele liceului, au
fost şi primele revolte împotriva „sistemului”, cu gândul unei lumi mai
bune. Clipe frumoase au fost la faimosul patinoar al oraşului, care acum
nu mai există, şi care era în acelaşi timp arenă sportivă şi loc de
socializare. La Ocna-Mureş am învăţat să joc baschet, devenit pentru
mai bine de unsprezece ani un sport de predilecţie (deşi l-am abandonat
între timp). Primele coşuri, confecţionate artizanal, le-am instalat în
curtea casei parohiale şi mi-am tot căutat un partener, până am găsit un
alt pasionat, în persoana lui Emiluţ Huiculescu – din păcate, plecat
dintre noi la o vârstă mult prea fragedă, în culmea unei foarte
promiţătoare cariere de antrenor. Împreună am început să jucăm
baschet, lărgind clubul de pasionaţi când am instalat panouri pe un teren
de la poalele dealului Banţa; au venit cu noi Ionuţ şi Bobi Huszár, Alin
Vampiru, Lavinia Florea şi alţi câţiva. Ne-am transferat apoi în curtea
Şcolii „Lucian Blaga”, unde s-au instalat panouri adevărate, „oficiale”,
ba chiar am lansat competiţii cu cei din Colonia Soda, care aveau o
echipă puternică, formată şi dezvoltată în paralel cu a noastră.
Ocna-Mureş a mai însemant şi ieşiri pe Banţa, cu sania şi
schiurile iarna (tot împreună cu Emiluţ Huiculescu), la jogging sau „la
liană” primăvara, sau pur şi simplu la plimbare până spre vârful
dealului, de unde se vedea uneori, când vremea era luminoasă, până la
Munţii Trascăului. De asemenea, interesante excursii se puteau face dea lungul Mureşului, în special pe Mureşul Mort, unde cineva care-şi
dorise – aşa ca mine – să devină ornitolog putea observa în voie
păsările, ce cuibăreau acolo în deplină libertate.
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Cum am sugerat în repetate rânduri în cursul acestei scurte
prezentări, soliditatea formaţiei dobândite la şcolile ocna-mureşene m-a
ajutat să-mi construiesc toată cariera ulterioară. Deşi nu am intrat
primul la Facultatea de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, am
devenit repede cel mai bun din an şi am terminat şef de promoţie în
iulie 2000, cu media 10. Am început apoi un masterat la aceeaşi
Universitate, absolvit în 2002, după care am avut şansa de a obţine,
începând cu 2001, o bursă masterală la Universitatea din Geneva,
Elveţia, una dintre cele mai bune o sută de universităţi din lume. Am
început şi terminat acolo un al doilea masterat, continuat cu o teză de
doctorat susţinută în decembrie 2007, cu calificativul maxim, „très
honorable à l’unanimité avec félicitations du jury”. În paralel, timp de
cinci ani, am fost asistent universitar la Geneva, ţinând seminarii de
literatură comparată şi cinema.
Nu am avut deloc intenţia de a rămâne în străinătate, ci am
plecat de la premisa că mă voi întoarce în ţară după terminarea studiilor,
fiindcă aici îmi vedeam rostul, aici ştiam că pot contribui şi eu cu ceva
la edificarea unei societăţi mai juste, mai echilibrate. Soţia mea, Ştefana
Pop-Curşeu, era şi ea de aceeaşi părere, aşa că ne-am întors împreună,
în ultimele zile ale lui 2007, chiar de Crăciun. Eu începusem între timp
un al doilea doctorat, în folcloristică, la UBB Cluj, pe care l-am încheiat
în 2011. Cariera didactică universitară mi-am continuat-o în România,
în special la Facultatea de Teatru şi Televiziune a UBB, Departamentul
de Cinematografie şi Media, ca lector asociat, apoi titular (din 2011),
dar şi la Facultatea de Litere, unde am predat, cu intermitenţe, mai
multe cursuri şi seminarii, între 2008 şi 2015. La începutul lui 2015, în
23 ianuarie, am trecut de cea mai importantă etapă a carierei
universitare, susţinând teza de abilitare, ceea ce îmi va da dreptul de a
conduce doctorate în domeniul Cinematografie şi Media. În paralel, mam implicat în numeroase proiecte civice şi ecologiste, am lucrat şi ca
redactor la revista de cultură Steaua, am publicat numeroase cărţi
originale şi traduse, devenind în 2014 membru al Uniunii Scriitorilor
din România.
Indiferent ce ar mai urma în biografia mea umană şi intelectuală,
cred că cei opt ani de şcoală de la Ocna-Mureş vor da în continuare
roade. Păcat numai că oraşul traversează o criză în care pare să aibă
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dificultăţi în a-şi asuma trecutul şi a-şi reinventa viitorul. A pierdut
câteva clădiri care-i dădeau un oarecare şarm: Restaurantul „Numărul
1” și Băile Sărate, pe care le-am văzut cu tristeţe cum se ruinează – fără
ca nimeni să intervină – de fiecare dată când mai treceam prin urbe. Îmi
aduc aminte că am fost eu însumi la băi în incinta acelei splendide
clădiri din parcul central. Ce se întâmplă cu castelul de la Uioara de
Sus? De ce nu e o atracţie turistică naţională? Unde e memoria
romanelor Salinae? Unde sunt spitalul, fabrica de globuri, uzinele care
dădeau de lucru la mii de oameni? Doar şcolile cred că mai rezistă,
şcolile – adică unica şansă pentru un viitor mai bun.
Ioan Pop-Curșeu
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IOAN POPA-CICĂU
Profesor de liceu
A fost primul născut într-o familie
cu patru copii din satul Cicău, revenită din
Statele Unite. S-a născut la 23.02.1914. A
învăţat să scrie și să citească în satul natal.
A urmat Liceul “Titu Maiorescu”
din Aiud, iar la absolvire, în 1934, în urma
unei scrisori de recomandare primită de la
profesori, și în urma unui concurs, a
obţinut o bursă regală la Universitatea din
Cluj, care acoperea cazarea și masa. Şi-a
menţinut cu eforturi și seriozitate această
bursă timp de opt ani, locuind în căminul
bursierilor (singurul din Cluj) cu cei mai
importanţi intelectuali ai Ardealului, printre care: Ion Raţiu, Ştefan
Pascu, Iosif Pervain, Dumitru Salade, Gabriel Tepelea. A studiat cu
profesori celebri: Lucian Blaga, D. D. Roșca, Mihai Beniuc.
În anuarul Universitatii din Cluj din anii 1937-38 sunt
consemnate primele sale articole din domeniul pedagogiei. A devenit
licenţiat în filozofie, sociologie, pedagogie cu distincţia Magna Cum
Laude. A început cursurile doctorale, nefinalizându-le, fiind trimis pe
front ca sublocotenent. Sfârșitul războiului l-a prins în munţii Tatra.
A activat initial ca profesor de limba română și psihologie la
liceul “Mihai Viteazul” din Turda. După susţinerea examenului de stat
la Bucuresti, unde a reușit primul pe ţară (o performanţă fără echivalent
astăzi, având în vedere că se organiza din 4 în 4 ani) a fost repartizat la
Liceul “Mihai Eminescu” din Satu Mare. Totuși, cea mai mare parte a
activităţii sale este legată de Liceul Teoretic din Ocna Mureș, de unde sa pensionat în 1976.
În 1953 s-a căsătorit cu Maria și au avut trei copii: Ioan ̶
devenit doctor în matematică, Ovidiu ̶ inginer, Ileana ̶ profesoară de
matematică.
A avut o memorie de excepție (vorbea ore întregi fără notiţe) și
un umor de foarte bună calitate. A regizat cu generaţii diferite de elevi
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piesa Dezertorul de M. Sorbul, cu costume aduse de la teatrul din
Turda, spectacolele reprezentând adevărate evenimente în oraș.
Academicianul, senator Gabriel Ţepelea, i-a mărturisit primarului A.
Drăguţ următoarele: ,,Am fost colegi. A fost un om extraordinar, un
ţăran de geniu, deștept și plin de har”.
Publicistul Ovidiu Marian, își aduce aminte:
„Trebuie să spun din capul locului că profesorul de limba
română, Ioan Popa, se bucura de admiraţia şi respectul tuturor
elevilor, dar şi al locuitorilor oraşului Ocna Mureş şi nu numai. Dascăl
de mare cultură, Ioan Popa ne transmitea, prin lecţiile sale, o parte din
ştiinţa limbii române pe care o stăpânea ca nimeni altul. Ţin minte că o
dată pe lună transforma ora sa de curs într-o dezbatere consacrată
gramaticii limbii noastre străbune. După domnia sa, gramatica trebuia
cuprinsă în programa şcolară până la terminarea liceului. Abia acum
ne dăm seama câtă dreptate avea dascălul nostru. Uneori, la cererea
elevilor, aborda şi alte teme. Astfel, într-o seară, la rugămintea unor
colege, ne-a vorbit o oră despre fericire, ca stare de mulţumire intensă,
determinată de satisfacerea unei năzuinţe. O oră întreagă am stat
numai ochi şi urechi, iar la sfârşit nu mai conteneam cu aplauzele.
În timpul lucrărilor scrise, profesorul părăsea clasa şi se
întorcea după o oră pentru a recolta producţiile noastre.
Nesupravegheaţi, puteam să copiem în voie. Unii chiar o şi făceau.
Spectacolul începea, însă, la aducerea tezelor şi cu nelipsitul
comentariu al profesorului pe marginea celor scrise de noi.
Observaţiile ironice, usturătoare la adresa celor care se folosiseră de
manuale, dublate de nota scăzută pe lucrare, îi obliga moral pe cei în
cauză să-şi ceară scuze în faţa clasei. Pe cât era de aspru şi drastic cu
noi, pe atât ne sprijinea în acţiunile noastre. Apropiat de noi, dar
distant în anumite situaţii, profesorul ne însoţea la mai toate activităţile
noastre extra-şcolare. Îmi amintesc cum la balurile organizate de
Liceul Teoretic, profesorul Ioan Popa era sufletul petrecerii.
Cunoscător, ca nimeni altul, al dansurilor populare din Transilvania,
profesorul, susţinut îndeaproape de un coleg de-al noastru, interpreta
jocul fecioreasca (cu ponturi) pe muzica neîntrecutului violonist
Alexandru Ţitruş, cu sărituri, bătăi în podea şi cu palma peste picioare,
susţinut pe margine de învăţăceii săi.
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Prin comportamentul său, profesorul Ioan Popa a contribuit, în
mare măsură, la dezvoltarea noastră intelectuală şi morală; ne-a arătat
cum nu se putea mai bine că nu trebuie să învăţăm pentru şcoală sau
pentru profesor, ci trebuie să învăţăm pentru noi, pentru viaţă. După
mine, Ioan Popa a fost profesorul care şi-a iubit, ca orice ardelean, în
egală măsură atât patria, cât şi limba vorbită – limba română”.
Fosta lui elevă, Ileana Bucurenciu, care a făcut o frumoasă
carieră prin studierea limbii române, ajungând doctor în Filologie, are o
evocare plină de recunoștiință și duioșie față de cel care i-a fost marele
profesor de limba română. Iată ce cuvinte alese are ea pentru domnul
Popa:
Domnul Popa? Simplu: Domnul Popa! Așa mi-a rămas în
memorie, și nu numai mie, cred că a fost profesorul care m-a condus în
timpul anilor de liceu spre tezaurul primit de la cronicari și ajungând
până la scriitorii contemporani. Pe atunci - anii 60 - literatura română se
incheia cu „Mărul de lângă drum” sau „Lazăr de la Rusca” și „Mitrea
Cocor” sau „Cordovanii”. Am avut totuși prilejul (interzis celor care ne
precedaseră) să aflăm de „Ne cheamă pământul” al lui Ocatavian Goga,
însă nicidecum de „Poemele luminii”. Lucian Blaga se stingea în zilele
în care noi ne pregăteam de bacalaureat, la câțiva kilometri de orașul
nostru, și noi nu știam de el! Iar când, după doi ani, am citit „Eu nu
strivesc corola de lumini a lumii”, m-am supărat foarte tare pe Domnul
Popa. Ne învățase atâtea lucruri, ne inoculcase atât de adânc respectul
pentru trecutul istoric și dragostea pentru pământul nostru (țin minte
perfect cum ne-a dus cu clasa la Mirăslău, unde am citit, pe rând, din
„Românii supt Mihai - Voievod Viteazul”), ne apropiase cu pietate și
sensibiliate de frumusețile literaturii noastre și... să nu ne spună nimic
de Blaga! Abia mai tarziu am aflat ce ar fi însemnat asta pentru el și de
fapt și pentru noi. Pentru dânsul, persecuție și chiar temniță. Pentru noi,
a fi lipsiți nu doar de un profesor de mare ținută (la terminarea facultății
urma să rămână ca asistent universitar), ci de un pedagog strălucit, și
mai ales de un Om! De la dânsul am învățat, nu doar în teorie ci prin
exemplul personal, să fim sârguincioși, exigenți, drepți. Disciplinați, în
sensul cel mai bun al cuvântului. L-am avut și ca diriginte în toți anii
liceului și nu puține au fost situațiile în care a trebuit să ne schimbăm
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unele obiceiuri ca urmare a sfaturilor si exigențelor morale ale dânsului.
Îmi aduc aminte, cu jenă dar și cu recunoștință, de un moment, crucial
în viața mea, când, fiind șefă de clasă am vorbit cu colega de bancă în
timpul orei. Nu admitea acest lucru, așa cum nu admitea nici
neorânduiala în clasă înainte de începutul lecției. Pedeapsa în cazul din
urmă era ascultarea din toată materia! Iar în cazul celălalt a fost,
detronarea mea din șefia de clasă. Ce rușine mi-a fost! Nu ciudă ci
rușine. Să-l dezamăgesc pe Domnul Popa!
Ceea ce am învățat, la română în anii de liceu nu era cu nimic
mai prejos de cele ce aveam să învăț apoi la Facultatea de Filologie din
Bucuresti. Ce-i drept, am avut limba și literatura română ca specialitate
secundară, dar faptul că nivelul cunostințelor mele din liceu era
universitar îl datoram cu sigurantă Domnului Popa. Parcă îl aud și îl văd
și acum, în fața clasei, sau umblând dintr-o parte în cealaltă a ei,
dictându-ne ceea ce trebuia neapărat să știm. Uneori cuvintele erau
pentru noi necunoscute și mai greu de înteles, dar ni le explica și ne
obliga astfel să nu ne limităm la ceea ce știam deja ci să ne insușim o
exprimare mai aleasă. Poate a insistat mai mult decât am fi vrut, pe
aspectul istoric al materiei, dar o facea nu doar pentru că asta îi era
formația ci și pentru că știa că în felul acesta ne familiarizează cu un
nivel superior de gândire.
Dar nu era numai istorie literară ceea ce ne invăța. A rămas,
pentru generațiile noastre, ca unul din momentele cele mai importante
ale anilor de liceu spectacolul dedicat satului românesc, așa cum se
reflecta el în poezia lui George Cosbuc, organizat de dânsul. Nu stiu
câți discipoli a avut, dar știu că promoția fratelui meu a fost prima care
a învăţat cu el și că, după trei ani, și noi am avut parte de o asemenea,
cu totul specială, manifestare. Poeziile lui Coșbuc, marcând momente
ale vieți satului, dar și expresii ale simțirii și gândirii românești, au
devenit parte din existența noastră. Chiar și numai faptul că ne
îmbrăcam în costume naționale într-o vreme în care portul românesc era
încă o realitate și nu doar o recuzită teatrală, a fost pentru noi o
experiență care ne-a îmbogățit viața, mai mult chiar decât ne
închipuiam. Nu a fost de fapt acel spectacol singurul prilej de a purta
costumul național, căci în mai multe rânduri, la diverse serbări, ne
prezentasem cu jocuri populare. Mai târziu aveam să ințeleg că pentru
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Domnul Popa dansul folcloric nu era un simplu element de manifestare
artistică pe o scenă de spectacol, așa cum îl receptam noi, cei de la oraș.
O văzusem înainte pe Tușica mea Ana, la o nuntă la poalele Făgărașului
- unde tot satul venise în costum național, nu la o serbare ci la o
sărbătoare! - jucând cu foc, de-i sfârâiau picioarele. Și îl vedeam acum
pe Domnul Popa jucând o învârtită ardelenească, cu o agilitate de flăcău
ce nu l-a părăsit nici dupa mulți, mulți ani, dar mai ales cu o bucurie de
nedescris. Era profesor, intelectual sobru, care ne vorbea despre Kant
sau despre Schopenhauer cu usurința celui familiarizat cu subiectele
înalte ale culturii. Și rămăsese un țăran e drept, tot sobru! - care nu doar
că nu pierduse legătura cu pământul, ci o adâncise prin contactul
statomic, stăruitor, adevărat cu valorile universale ale spiritului.
Spectacole de teatru a organizat Domnul Popa cu clasa noastră
(am aflat mai tarziu că nu numai cu clasa noastră, câștigând chiar
concursuri de teatru regionale ale elevilor) nu doar pornind de la
literatura română. Eram în clasa a VII când am jucat o scenă (celebra
scenă din balcon) din „Romeo și Julieta”. A urmat apoi marele succes
cu piesa lui Lope de Vega ̶ „Castiliana”. Atunci mi-au spus mai multe
persoane că trebuie neapărat să urmez teatrul; am luat în serios sugestia,
dar ... din fericire am căzut la examen. Ciudat, însă: am urmat filologia
specializându-mă în limba și literatura spaniolă. Să fi avut vreo legătură
cu viitoarea mea profesie acea piesă spaniolă (de unde și de ce o fi avut
domnul profesor acel manuscris ?), după care tot una spaniolă, de data
asta „Minunata Pantofăreasă” a lui Garcia Lorca, o alesese ca să jucăm?
Ceea ce știu sigur e că Domnul Popa mi-a marcat pentru totdeauna
viața.
Tâziu am aflat de numele cu care era cunoscut ca student la
Cluj. Ştiam că Cicău era locul obârșiei sale. Și știam, din felul în care îl
pronunța și din contextele în care îl folosea, că era pentru dânsul ca un
titlu nobiliar. Nu era nevoie însă pentru mine de niciun alt adaos.
Domnul Popa, numele acesta simplu insemnând, prin el insuși, toată
bogția pe care am avut norocul s-o primesc în școală și pentru toți anii
care au urmat.
Dr. Ileana Bucurenciu și dr. Ioan Popa – fiul
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ERNEST GASTON JOSEPH SOLVAY
Chimist inventator și mare investitor,
ctitorul civilizaţiei orașului Ocna Mureș
S-a născut în Rebecq, Belgia
(regiunea Valonia), la 16 aprilie 1838,
în familia unui comerciant angrosist.
Din cauza unor probleme de sănătate a
trebuit
să-și
întrerupă
studiile
prematur. După un tratament în
Antwerp, la 21 de ani, a fost capabil să
lucreze la instalația de gazificare a unui
unchi. Acolo el a descoperit un nou
procedeu de obținere a sodei (carbonat
de sodiu) din saramură și piatră de
var. Împreună cu fratele său mai mic,
Alfred, și un prieten a încercat invenția
pentru a produce la scară industrială și
a comercializa soda, dar procedura nu a mers prea bine. Apoi
a
format un parteneriat cu răspundere limitată în 1863 cu creditorii
Eudore Pirmez, un avocat de la Charleroi-Belgia, și familia sa. Așa a
apărut o nouă fabrică în Couillet, o zona industrială a orașului
Charleroi. În procesul Solvay clorura de sodiu este tratată cu gaz de
amoniu și apoi cu bioxid de carbon, rezultând bicarbonat de sodiu și
clorură de amoniu. Precipitatul de bicarbonat de sodiu este filtrat din
soluţia de clorură de amoniu, este uscat și încălzit pentru a forma
carbonatul de sodiu. Acesta este utilizat în industriile sticlei și
săpunurilor. Procedura a fost perfecţionată până în anul 1872 când a
fost patentată.
De acolo, a fost pornit un imperiu industrial, care s-a răspândit
în mare parte din Europa și America și care i-a făcut bogaţi pe frații
Solvay. Sunt încă în funcţiune și azi 70 de fabrici de produse sodice în
întreaga lume. Ca autodidact cu deschidere largă, Ernest Solvay a avut
idei bine formate cu privire la societatea industrială a timpului său,
problemele și soluțiile intreprinderilor. El a căutat o cale de soluţionare
a contradicției dintre vechea idee liberală de libertate și colectivismul
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iluzoriu al socialiștilor. În propria afacere, s-a dovedit a fi un angajator
exemplar. El a trecut la ziua de muncă de opt ore, a introdus vacanțe
plătite și ieșirea lucrătorilor chimiști în pensie înainte de vârsta
obligatorie. A crescut salariile angajaţilor cu 30 de ani de serviciu
loial. Pentru un timp el a crezut că ar putea realiza idealurile sale
sociale, prin politică. Astfel, a fost ales senator liberal în două perioade.
Averea lui Solvay a fost folosită, de asemenea, pentru a stimula
cercetarea științifică, mai ales la Universitatea Liberă din Bruxelles. El
a plătit inclusiv construirea și exploatarea de noi institute de fiziologie
și sociologie. A avut întotdeauna relații bune cu câțiva lideri socialiști,
cum ar fi Emile Vandervelde și Edward Anseele. El a sponsorizat
crearea unui centru pentru lucrătorii din învățământ la Bruxelles. În
timpul primului război mondial a jucat un rol de lider în furnizarea de
alimente în teritoriul ocupat al Belgiei. La zece zile după armistițiu, a
fost numit Ministru de stat.
Cea mai grea carte din biblioteca Arhivelor liberale, care
cântărește aproape 10 kg., este un album emis cu ocazia celebrării celei
de a cincizecea aniversări a companiei chimice Solvay & Cie, în 1913.
Acesta conține în primul rând textul celor douăzeci de discursuri ţinute
la ceremonie, inclusiv cel al politicianului liberal Paul Hymans, apoi al
vicepreședintelui consiliului de administrație al Universităţii Libere din
Bruxelles și al unui maistru de la cea mai veche fabrică din imperiul
industrial, acesta din urmă mulţumindu-i lui "Monsieur Ernest", în
numele a personalului, pentru atitudinea sa socială față de angajați.
Cartea mai conţine documente despre toate fabricile de sodă ale
companiei Solvay, inclusiv cea din Uioara (mai târziu Ocna Mureș),
intrată în funcţiune în anul 1898.
Fondurile companiei Solvay au fost folosite și în interes public.
Astfel, au fost înfiinţate: Institutul de Ştiinţe Sociale și Institutul de
Sociologie la Universitatea Liberă și la Universitatea Vrie din Bruxelles
(1894), Institutul Internaţional de Fizică și Chimie, Şcoala de Afaceri
Solvay (1903) la Universitatea Liberă din Bruxelles, Casa Poporului și
Biblioteca Solvay din Bruxelles. Au fost lansate în 1911 Conferinţele
Solvay unde au prezentat lucrări renumiţii savanţi ai timpului, ca: Max
Planck, Ernest Rutherford, Maria Sklodowska Curie, Henri Poincaré,
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Albert Einstein, Niels Bohr, Max Born, Erwin Schrȍdinger, Werner
Heisenberg.
Ernest Solvay a primit titlurile de “doctor onorific” al
Universităţilor din Bruxelles și Geneva. A fost confidentul regelui
belgian Albert. A fost membru al Comitetului African al Crucii Roșii,
director al Universităţii Libere din Bruxelles, președinte al Asociaţiei
Inginerilor și Industriașilor din Bruxelles, co-fondator al Societăţii
Electricienilor din Belgia. A fost alpinist și iubitor de artă.
A decedat la Ixelles, lângă Bruxelles, la 26 Mai 1922, având
vârsta de 84 de ani.
Ocna Mureș a fost unul dintre cele peste 70 de localizări ale
fabricilor Solvay, beneficiind încă de la sfârșitul secolului 19 de o
civilizaţie incredibilă! Uzina electrică a fabricii de sodă funcţiona cu
gaz metan adus din zona Dej și era printre primele din Europa de acest
gen. Coloniile muncitorilor și ale conducerii au beneficiat imediat de
locuinţe excelente, cu băi moderne, cu iluminat electric și gaz metan, în
premieră naţională. Au fost create și date în folosinţa angajaţilor:
cantină, club, băi publice, stadion sportiv (primul din ţară cu iluminat de
nocturnă, 1935), bibliotecă foarte bine dotată, grădiniţă ultramodernă și
mai apoi cinematograf, cale ferată și gară. Angajarea muncitorilor la
fabrica de sodă se făcea după verificarea hărniciei lor în gospodăriile
proprii din satele învecinate. Staţiunea balneară Ocna Mureșului a fost
mândria Ardealului multe decenii.
Familiile angajaţilor s-au ridicat repede la nivelul impus de
civilizaţia avansată a orasului. Şcolile din oraș au fost de calitate
remarcabilă, producând absolvenţi cu o mare forţă creatoare. La școlile
din oraș s-au format elevi care au ajuns la cel mai înalt nivel în cariera
universitară, în special în chimie. Astfel, Ocna Mureș a dat conferenţiari
și profesori de chimie Universităţilor din Cluj, Timișoara, Iași și Sibiu.
Specialiștii chimiști creaţi la Ocna Mureș s-au răspândit în toată ţara,
construind Fabica de Soda din Govora și multe alte unităţi chimice.
Ocna Mureș a produs în ultimul secol peste 70 de oameni cu cariere
deosebite, în toate domeniile stiinţei, cercetării, managementului și artei
(mai mult decât Bucureștiul la mia de locuitori !).
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Produsele sodice de la Ocna Mureș erau exportate în peste 50 de
ţări de pe mapamond. Păcat că, după 1990, nu i s-a permis Companiei
Solvay să cumpere Combinatul Chimic din Ocna Mureș.
Noi, ocnenii, datorăm carierele noastre civilizaţiei create
începând din anul 1896 de către investiţia făcută de Ernest Solvay. Să
nu-l uităm niciodată pe “ctitorul civilizaţiei ocnamureșene” ! Este cazul
ca în centrul orașului nostru, pe Banţa sau undeva la intrare, ori pe un
turn din combinat, să se ridice o impunătoare statuie acestui belgian
filantrop, de dimensiune care să poată fi observată cel puţin de pe calea
ferată ce trece prin Unirea. Iar strada care trece pe lângă poarta fostei
uzine ar trebui denumită după numele său. Să afle în acest fel toată ţara
cum s-a dezvoltat și ce a însemnat orașul Ocna Mureș !
Mircea Aurel Ciugudean
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ALEXANDRU A. STANCU
Profesor universitar și cercetător
M-am născut la data de
20.04.1937 în comuna Străoane, din
judeţul Vrancea.
În anul 1953 am absolvit Şcoala
profesională de chimie de la Orăştie,
judeţul Hunedoara. Pe baza rezultatelor
foarte bune la învăţătură am avut dreptul
să-mi continui studiile şi n-am fost
obligat să intru în producţie cum
impunea Direcţia regională a rezervelor
de muncă.
În anul 1953 am dat admiterea la
Şcoala tehnică de chimie din OcnaMureş. În 1955 şcolile tehnice s-au desfiinţat. Având calificarea de
laborant chimist m-am angajat la Uzinele de produse sodice (UPSOM)
din Ocna-Mureş.
În toamna anului 1955 la îndemnul profesoarei mele de germană
(Doamna Fabian) am dat admiterea la Liceul (Şcoala medie mixtă) din
Ocna-Mureş, intrând în clasa a X-a.
Am absolvit liceul în 1956, an în care am dat admiterea la
Facultatea de Chimie Industrială a Institutului Politehnic din Iaşi. În
anul 1961 am absolvit facultatea, obţinând titlul de inginer chimist în
specialitatea Tehnologia substanţelor anorganice.
În octombrie 1961 am fost încadrat asistent la Facultatea de
Chimie din Iaşi, catedra de Tehnologie chimică generală. Mi-am
susţinut doctoratul în 1978 obţinând titlul de doctor inginer în
specialitatea tehnologia substanţelor anorganice. Teza a fost întitulată:
“Modelarea proceselor de absorbţie a SO3 din gazele de contact din
industria acidului sulfuric” și s-a realizat su conducerea știinţifică a
profesorului Constantin Calistru. Am parcurs apoi toate treptele
didactice, devenind profesor universitar în 2002.
Am predate disciplinele: Operaţii și utilaje pentru industria
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chimică, Fenomene de transfer și utilaje în industria chimică, Operaţii
hidrodinamice, Operaţii cu transfer de masă.
Activitatea mea ştiinţifică constă în 90 de titluri (lucrări
ştiinţifice publicate și contracte de cercetare), în domeniile: Studiul
filtrării suspensiilor pe straturi de adjuvanţi, Studiul cineticii asorbţiei
pe umpluturi din ţesături metalice, Transfer de căldură și de masă.
Am scris șapte cărţi, dintre care citez:
- ”Procese, operaţii, utilaje în industria chimică” (1977),
- “Industria chimică. Operaţii şi utilaje de bază” - Editura
Gheorghe Asachi Iași,
- “Operaţii şi utilaje în industria materialelor de construcţii,
pentru uzul studenţilor” (1980),
- “Fenomene de transfer şi operaţii unitare; Indrumar pentru
lucrări de laborator” (2001).
Sunt autorul a nouă brevete de invenţii. Sunt membru fondator
al Societăţii de Inginerie Chimică din România.
De Ocna Mureș mă leagă cei mai frumoşi ani. Acolo sunt
oameni minunaţi. Ca profesor am avut studentă pe Nemeş-Drăgan
Mihaela şi pe soţul ei Drăgan Simion apoi pe Liţă, din Ocna-Mureș
(absolvent în 1955). Am donat 5 exemplare din cartea “Industria
chimică. Operaţii şi utilaje de bază” doamnei profesoare Melania Iacob
pentru biblioteca liceului din Ocna Mureș. Mi-l amintesc pe domnul
Kish, fostul director al UPSOM, care mi-a dat o recomandare laudativă
pentru facultate.
Alexandru Stancu

67

GABRIELA ADELAIDA SZIGETI
Conferenţiar universitar
M-am născut la Ocna Mureș
pe 18 mai 1952 și primii opt ani i-am
petrecut în casa bunicilor, Ana si
Nicolae Dobra, din „Bosnia”. Părinţii
mei lucraseră împreună la Uzinele
„Solvay” (Eugenia Eva, contabilă, iar
Gabriel Anastasiu, inginer chimist).
Am început școala în clasa
Doamnei Rodeanu, neuitata învăţătoare, după care ne-am mutat la
București, unde tatăl meu a devenit
col. dr. ing. profesor, la Academia
Militara.
Am urmat aici școala generală,
am trecut prin liceul ”Gheorghe Lazăr” și am continuat cu Facultatea
de limbi germanice (sectia engleză-franceză), unde profesorii emeriţi
Alexandru Mitru, Leon Leviţki și Alexandru Graur mi-au trezit gustul
pentru carte. Absolvirea mi-a shimbat perspectiva: am devenit profesor
de limba engleză la un liceu din Ploiești și asistent de limba franceză la
Institutul Politehnic din București.
Căsătoria cu Florin Szigeti, violonist în „Cuartetul Enesco”, a
fost o răscruce. Stabilirea ansamblului în Franţa, la Paris, a schimbat și
cursul vieţii mele. Am susţinut un doctorat cu tema „Eugen O’Neill și
expresionismul” la Universitatea Sorbonne, Paris III (1985) și am
devenit asistentă apoi conferentiară universitară, specializată în engleză
juridică, la Universitatea de drept Pantheon-Assas, Paris II. În ultima
vreme, am trecut la Faculté Libre de Droit et Gestion, Faco - Paris.
Cei doi copii, moștenind talentul tatălui, sunt pe cale să își facă
un (re)nume în lumea muzicii: Vanessa, cu vioara între Paris și Viena,
iar Ralph-Emmanuel, cu viola și dirijat. Şi, bineînţeles, cei trei Szigeti
se întâlnesc în festivaluri de muzică de cameră, iar eu îi însoţesc prin
lumea largă, alungind pas după pas, drumul străbătut de când am plecat,
dar fară să uit, din Uioara.
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Am apreciat mult ideea de a nu se lăsa uitării orașul, prin
amintirea în cartea „Biografii din Ocna Mureș” a personalitatilor
marcante, originare sau care au parcurs măcar câţiva ani la școli
din Ocna Mureș. Eu, evident, nu mă înscriu în această categorie decât
prin partea a doua, ne-având nici o contribuţie la viaţa culturală
uioreană... Asta nu înseamnă că nu mă simt foarte onorată de
propunerea de a se include în carte și biografia mea.
Gabriela Adelaida Szigeti
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GHEORGHE MARIUS TOLU
Medic radiolog
M-am născut la Turda în 25
Octombrie 1961, din părinţi stabiliţi
la Ocna Mureș. De ce la Turda?
Mama era originară de acolo iar tata
a fost coleg și prieten cu șeful
secției de Ginecologie din vremea
aceea.
Am făcut primii pași la umbra
teilor ce străjuiau drumul spre
întrprinderea
„Salina”.
Am
terminat Grădinița în grupa
doamnei Gabriela Rebreanu, un om
și un pedagog deosebit.
15 Septembrie 1968: prima zi
de școală. Timp de patru ani, zi de
zi, am descoperit minunatele secrete
ale cititului și scrisului sub îndrumarea domnului învățător Semproniu
Iclozan. Peste ani, bunul meu prieten Lucian Tănase, om de cultură și
director al Teatrului „Puck” din Cluj-Napoca, avea să îi numească pe
cei ce au absolvit primele patru clase sub îndrumarea lui, –
ICLOZANIENI ̶ un profund omagiu adus dascălului care a știut să
plămădească oameni și caractere.
Șoala Generală Nr.1 – titlul oficial al școlii unde am făcut anii de
Gimnaziu, am luat note bune și rele, am învățat să prețuiesc „Istoria”,
indrumat fiind de Marin Alexandru, tovarășul Marin ̶ cum cereau
canoanele vremii – un oltean slab și negricios, propășit pe meleagurile
uiorene, care știa să facă din fiecare oră de curs, o călătorie în timp… Şi
acum , după atâția ani aud parcă vocea lui calmă care descifra pentru
noi tainele altor vremi. Ligia Gicovan, „profa” de franceză și
sâcâitoarele conjugări în Franceză… dar după ani și ani aveam să îi
mulțumesc. Iclozan Florin – fiul domnului Învățător ̶ și orele de sport,
Popa Maria, minunata și delicata profesoară de matematică ̶ deși
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niciodată nu am fost prieten cu materia dânsei ̶ au fost adevărate repere
în formarea personalității mele.
Anii gimnaziului au fost efervescenți: am fost la școală (de musai ca
de voie bună), am făcut parte din „Patrulele școlare de circulație” ̶
peste ani asta avea să îmi ușureze obținerea permisului de conducere,
din „Sanitarii pricepuți”, am făcut Karting și Gospodărie la „Casa
Pionierului”, cu domnii Coman și Stâncel la partea motorizată și cu
doamna Arsene – la capitolul arta culinară… Toată viața mi-au fost de
folos cele învățate atunci.
Timpul tace și trece, 1976-1980 … Anii de liceu, petrecuți o parte la
Liceul Teoretic (clasa a 9-a si a 10-a) și la Liceul Industrial de Chimie
(treapta a 2-a). Au fost ani de căutări și împliniri, ani în care dascăli
deosebiți, precum domnul Rodeanu Bazil, profesor de Limba și
literatura Română, Istrate Vasile, profesor de latină – preot grecocatolic trecut prin temnițele comuniste pentru că a refuzat să își nege
credința ̶ Mirion Vasile, profesor de Matematică îndrăgostit de meseria
sa (și de fotbal), doamna Melania Iacob, profesoarea de chimie ̶
pumnul acela de femeie cu un suflet enorm, care m-a invățat să iubesc
chimia și care a știut întotdeuna să se facă respectată în orice
împrejurare…
Din 1978, odată cu intrarea în trapta a 2-a, am trecut, aproape toată
clasa la Liceul Industrial de Chimie (la vremea respectivă, tovarașa
Elena Ceausescu, prim vice prim ministru al Guvernului RSR, și
tovarășa Alexandrina Găinușe, ministra învățământului din RSR, au
elaborat un ordin prin care desființau liceele de cultură generală ) În
anul 1978, anul desființării Liceului Teoretic, 40 din cei 42 de
absolvenți au reușit la examenul de admitere în învățământul superior !
.
Am făcut parte din clasa de mecanică, cu specializarea „Mecanic
intretinere Utilaj Chimic”, prilej de glume pentru colegii din clasa de
„Electro” sau „Chimie”… Am adus cu noi dorința de a învăța și de a
cunoaște, intreținută și de dascălii ce ne-au insotit „peste Mureș” ̶ locul
unde era amplasat Liceul industrial, alături de combinat. Am invățat și
aici multe lucruri noi, legate de industrie și de mecanică. Deși am avut
cu totul alt drum în viață, lucrurile învățate la atelier, sub conducerea
domnului maistru Comșa, sau materiile de specialitate predate de
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tinerii ̶ pe vremea aceea ̶ ingineri, Bogdan Ioan, Dima, Istafie
Cubleșan, mi-au lărgit armonios orizontul cunoașterii.
Am terminat liceul în 1980, al 3-lea din promoție și am fost singurul
care s-a orientat către medicină.
Au urmat 6 ani de facultate la IMF Cluj-Napoca, poate cei mai
frumoși ani ai vieții mele… Cursuri, lucrări, stagii în clinici sau
cabinete medicale. Descopeream un univers nou dar care, paradoxal, nu
îmi era străin în totalitate. Tatal fiind medic și mama cadru medical, miau arătat cîte ceva din viața ce pulsa în interiorul unui spital – care mă
atrăgea, îl simțeam ca „al meu”.
M-am implicat activ în viața culturală a facultății; în 1983, cu
echipa de teatru „Clasic” a facultăţii de Medicină, eram laureat al
Festivalului Artei și Culturii studenţești ̶ Tamara Buciuceanu și Ion
Besoiu m-au felicitat atunci… În 1986, am „recidivat” cu un loc 2 la
acelasi festival, la secția „grupuri umoristice”; un singur grup a fost mai
bun decît grupul „Ph” al medicinei din Cluj: niște băieți de la
Politehnica bucureșteană, conduși de talentatul Toni Grecu și care se
numea „Divertis” !
Anul 1988 a fost anul absolvirii facultății și pentru că nu am fost șef
de promoție, nici nu aveam „prioritate după soțul aflat în producție”, am
făcut primii pași în cariera profesională la Spitalul Județean din Galați,
departe de casă și de prieteni. Au fost 11 luni dinamice în care am
intâlnit oameni minunați și am invățat multe. În septembrie 1989 am
fost medic de asistență pentru supravieţuitorii celei mai mari catastrofe
fluviale din istoria Romaniei: cursa Galați-Cotul Pisicii,
supraâncărcată, a fost lovită în plin de o barjă cu minereu de fier,
vaporul scufundându-se în câteva minute. Au fost foarte puțini
supraviețuitori atunci; iar eu, nu voi uita niciodată cele 300 de sicrie
aliniate pe cheiul Dunării și lacrimile părinților chemați să își identifice
copiii… precum și 25 de uniforme de pionieri puse peste niște sicrie
mai mici…
Octombrie 1988, începutul serviciului militar la garnizoana Focșani,
ca elev ofițer de rezervă (titulatura neoficiala : TFR – termen foarte
redus – doctorii și popii făceau doar 4 luni de armată după terminarea
facultății). Mă pregăteam de o perioadă de relaxare gen „sex, alcool &
rock’n roll”… și chiar așa a început… După o lună la garnizoana din
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Focșani, am depus jurământul și am plecat la UM 01342, regimentul 5
tancuri, Turda, de unde în fiecare sâmbăta plecam la Ocna –Mureș să
mă întâlnesc cu prietenii… Asta până în 17 Decembrie 1989… „Așa
zisa” revoluție m-a „prins” în uniforma militară la Turda. Locțiitorul
medicului șef de garnizoană… în zilele acelea am văzut ce înseamnă
suferința și moartea adusă de glonț; am făcut de toate: am acordat
primul ajutor, am insoțit răniți la spital, am constatat decese… Am
trecut în rezervă în 27 ianuarie 1990, citat pe ordin de zi pe unitate,
alături de colegul meu Mircea Mărgescu (ce avea să devină peste ani
conferențiar la clinica Pediatrie II din Cluj).
M-am intors la Ocna – Mureș în martie 1990, de data asta ca medic,
și am lucrat în același spital în care până cu cițiva ani înainte lucraseră
și părinții mei. E greu să lucrezi într-un loc în care parinții tăi au făcut
istorie și să ai pacienți pe prietenii cu care mergeai la săniuș sau la furat
de mere… Sau pe prima iubire din școla generală… Sau pe foștii
dascăli… Sau oamenii din curte de la blocuri care te cunoșteau de când
mergeai la grădiniță, cu sorţulet albastru și fundă roșie la gât... M-am
descurcat până la urmă.
În 1991 am plecat din oraș, fără să mă mai întorc cu adevărat; am
plecat înapoi la facultate, reușisem la examenul de secundariat, urma să
devin Radiolog, să îl „moștenesc” pe tata. Am avut șansa să descifrez
tainele radiologiei alături de domnii profesori Radulescu și Văleanu,
continuatori și păstrători ai renumelui „Școlii de Radiologie”, creată în
1919 la Cluj de prof. Dimitrie Negru, ca embrion al învățământului
radiologic românesc, alături de dr. Silviu Sfringeu cu care am inceput să
lucrez în Radiologia intervențională,de dr. Mihai Covalcic, Elisabeta
Fazekas, Margareta Kovacs, Radu Flaviu, Sorin Dudea și mai ales
alături de domnul doctor Ioan Mureșan, dascăl desăvârșit, un suflet
minunat, cu har pedagogic înnăscut, și el fiu al Ocnei-Mureșului (a
copilarit pe „Şicatăr”, din păcate plecat dintre noi mult prea devreme.
In 1993, 7 candidați fiind pe un loc, am concurat și am reușit să obțin
un post de medic radiolog în proaspătul inființat „Institul al Inimii”,
condus de admirabilul organizaror, profesorul Nicolae Stăncioiu. Un
spital nou, o echipă medicală tânără, niște „nebuni frumoși”, care
stăteau zile și nopți în spital, uitând de programul normat de lucru sau –
uneori ̶ de familie, urmând exemplul prof. Bârsan în chirurgie cardiacă
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sau prof. Emil Cardan, în ATI; a fost o perioadă extrem de efervescentă
în cariera mea profesională, a fost perioadă în care, alături de o mână de
radiologi pasionați, am modernizat radiologia intervențională, aliniinduo la standardele epocii; aici, împreună cu mine, și-a început ucenicia dr.
Lucian Mărginean de la Clinica Radiologică din Tirgu-Mureș, în
prezent un nume de referință în radologia intervenţională românească și
europeană.
Timp de 2 ani, între 1995 și 1997, am fost detașat în Libia, la centrul
de chirugie cardiacă de la M’sallata, ca medic formator specialist în
radiologie intevențională.
Din 2003 lucrez în Franța; am fost mai întâi la spitalul Universitar
din Rennes, unde am învățat computer tomografie în clinica
Profesorului Yves Gandon; câțiva ani mai târziu am luat competența în
RMN la Universitatea „Louis Pasteur” din Strasbourg, sub conducerea
profesorului Dietemann. Din 2014 sunt asociat la un cabinet privat în
Bourgogne.
Sunt căsătorit din 1992 cu o fată din Mediaș, care mi-a fost alături la
bine și la rău în toți acești ani. Ea lucrează în domeniul bancar. Fiul
nostru s-a născut pe 24 iulie 1998… Cine știe, poate într-o zi va fi
rândul lui să preia moștenirea tatălui și a bunicului…
Multă lume mă întreabă: ce ai face dacă ți-ai putea lua viața de la
inceput? Grea intrebare! Deși am ascuns în adâncul sufletului regretul
de a nu fi făcut o cariera militară, dacă ar fi să o iau de la început, tot la
medicină m-aș duce, spre prea frumoasa viață de medicinist!
Dr. Gheorghe Marius Tolu

\
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