
Asociatia Reuniunii Marginenilor isi cinsteste inaintasii
Una din preocuparile Asociatiei in aceasta perioada este dorinta ca atat noi, marginenii, cat si cei ce ne
viziteaza, sa cunoastem pe cat e posibil pe cei ce s-au afirmat de-a lungul vietii, prin infaptuirile lor.
  
  Pentru noi, localnicii, nu e suficient a cunoaste doar numele celor cu care ne mandrim, fara a sti si casa
in care s-au nascut si au trait, iar mandria de marginean (ce ne caracterizeaza), e si prin a oferi
vizitatorilor cat mai multe surse pentru a ne cunoaste.
  
  Placile comemorative fixate pe casele acelor personalitati, cat si cele ce vor urma, sunt parte din istoria
satelor noastre.
  
  Aceasta actiune am inceput-o in vara trecuta, prima placa fiind pusa pe casa lui Ilie Martin Salisteanu
(1875-1959), fondatorul Uniunii Societatilor Romanilor din America in 1902, finantator fiind
descendentul ing. Antonie Dadarlat.
  
  Tot in Saliste, pe casa in care a trait notar Nicolae Hentiu (1842- 1923), personalitate marcanta a vietii
salistene, placa a fost finantata de primarul Salistei, Teodor Dumitru Banciu, si apoi inca doua placi,
respectiv "Primaria Veche din sec. XVIII pana in 1945" si "Casa in care s-a nascut Picu Patrut (1818-
1872), calugar, autodidact, miniaturist, poet, cantaret si compozitor", fiind finantate de ing. Ovidiu Tesa
(Ocolul Silvic Valea Cibinului).
  
  Tot in Saliste, finantate de Reuniunea Marginenilor, s-au ridicat urmatoarele placi:
  
  - "Casa in care s-a nascut si a copilarit avocat Costica Martin (1908 - 1977), fondatorul Asociatiei
Marginenilor din 20 martie 1936 din Bucuresti" .
  
  - "Casa in care s-a nascut si a copilarit istoricul Ioan Moga (1902- 1950)" .
  
  - "Casa in care s-a nascut si a copilarit dr. Stanciu Stroe (1904-1987), cel care a amenajat Mormantul
Eroilor din Augur si a ridicat Monumentul Eroilor din primul razboi mondial, in Fantanele, sarbatorit
fiind de Ziua Armatei (25 octombrie).
  
  La Tilisca, in 15 august, in cadrul programului artistic cu ocazia Zilei Oierilor s-a dezvelit si s-a sfintit
placa de pe casa in care a trait preot Dumitru Miclaus (1812- 1879), tribun la revolutia din 1917 din
Transilvania.
  
  In Talmacel si Talmaciu, in acelasi cadru sarbatoresc, s-au dezvelit si s-au sfintit, la 27 decembrie,
urmatoarele placi:
  
  In Talmacel, pe casele in care s-au nascut si copilarit:
  
  - dr. Nicolae Radoiu (1922- 2011) medic, istoric si scriitor
  
  - Vasile Birza (1924-2001) scriitor si publicist militar.
  
  In Talmaciu, pe casele in care au locuit invatatorul Toma Tarsa (1905-1992), istoric si folclorist si dr.
Adolf Armbruster (1941-2001), istoric si publicist.
  
  In Boita s-a asigurat placa pentru casa in care a locuit fiul satului, Ioan Albescu (1909-1998), istoric si
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folclorist.
  
  In Sadu, pentru Inocentiu Micu Klein (1692-1768), intemeietorul gandirii politice Romanesti moderne
si pentru Ioan Piuaru Molnar (1749- 1815) medic, istoric si filolog.
  
  In Rasinari, aceleasi placi comemorative s-au asigurat pentru a fi puse pe casele in care s-au nascut si au
copilarit General Ioan Ilcus (1883-1977), fost ministru al Apararii Nationale si Eugen Brote (1850-1912),
politician, luptator pentru emanciparea romanilor.
  
  Inceputul acestei actiuni se incheie in Gura Raului cu cele doua placi comemorative de pe casele in care
s-au nascut si copilarit Ioan Macrea (1929-1999), folclorist si coregraf, si prof. Nicolae Hanzu
(1889-1976) invatator, compozitor si dirijor al corului.
  
  Din respect fata de inaintasi, am facut aceasta succinta prezentare, urmand ca in acest an sa reusim a
completa si in celelalte localitati din Marginime.
  
  Recunostinta noastra fata de inaintasi nu se opreste aici, pentru ca tot inaintasi consideram ca sunt si toti
consatenii nostri care sunt in viata si au ajuns la venerabila varsta de 90 de ani, gandindu-ne ca merita
sa-i sarbatorim in asa fel incat bucuria lor sa fie impartasita de toti cei ce ii cunosc, ii respecta si ii
apreciaza pentru tot ceea ce au infaptuit.
  
  Incepem cu economist Nicolae Stan Petrutiu, nascut la 16 noiembrie 1921, in Saliste. In ziua aniversara,
un grup de patru salisteni l-a vizita la domiciliul din Sibiu si l-a sarbatorit acordandu-i Diploma de
Onoare din partea Reuniunii Marginenilor, alaturandu-ne celor de la revista Rapsodia, care l-au prezentat
"Gorunul de 90 de ani din Marginime" , cu care ocazie i-au acordat si Diploma de Excelenta pentru o
activitate literara prestigioasa prin cele doua volume de proza, un volum de Teatru si opt volume de
versuri publicate in ultimii sase ani, precum si coautor in mai multe volume.
  
  Inginerul Ioan Stanisor nascut la 26 noiembrie 1921 in Saliste, desi rostul vietii l-a trecut departe de
casa, cu sufletul a fost tot timpul alaturi de noi, demonstrand prin felul in care a abordat mai multe genuri
literare, scriind poezii, catrene, epigrame, cronici, proza, monografii, toate inspirate din lumea locurilor
natale. Pentru ca domiciliaza in Timisoara, i-am expediat Diploma de Onoare, acordata de Reuniunea
Marginenilor, in ziua aniversarii celor 90 de ani, insotita de urari de sanatate si viata lunga.
  
  Petru Dragoi (Patru lu' Stroe) nascut la 5 februarie 1922, in Saliste, taranul cu care noi, concitadinii lui,
ne mandrim datorita faptului ca in cei 90 de ani a reusit sa se confrunte si sa depaseasca toate greutatile
vietii, demonstrand tot timpul ca e un bun gospodar atat in ce priveste cresterea animalelor, cat si in
munca campului. Nu intamplator intr-o perioada a fost si deputat comunal, timp in care a gospodarit
circumscriptia, la nivelul puterilor lui.
  
  A fost sarbatorit la Biserica din Brata unde, de asemenea, i-am acordat Diploma de Onoare, fiind
felicitat atat de preoti, cat si de credinciosii din biserica, in timp ce corul barbatesc a cantat traditionalul
"La multi ani".
  
  Acesta este un inceput si speram sa reusim ca asemenea cinstire, cu concursul primarilor, a preotilor si a
dascalilor, sa acordam tuturor celor ce merita sa fie sarbatoriti, acordandu-le respectul cuvenit.
  
  Toma LUPAŞ,
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  vicepresedintele Asociatiei Reuniunii Marginenilor

Cuvinte cheie: sadu  rasinari  saliste  talmaciu  tilisca  boita  alma  romanesti  bucuresti  concurs  teatru
avocat  gura raului  sanatate  transilvania  biserica  cibin  primaria veche  biserica din  strand  timisoara
calnic  aniversari  folclor  animale  brat  la multi ani  placa  ziua armatei
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