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Motto: „Eleganța e inteligență și bun-gust”.

Giorgio ARMANI (n. 11 iulie 1934), designer vestimentar italian

ÍA românească este cunoscută în toată lumea. Cu peste șase ani în urmă (17 mai 2013),
Institutul Cultural Român din New York a declarat ziua de 24 iunie, Ziua Universală a Íei. Astfel,
ía a devenit un certificat de frumusețe al portului popular, având un bogat limbaj de comunicare
a tradițiilor noastre milenare, prin elementele decorative ale cusăturii sale. Ca atare, ea va
dăinui mult și bine, ca parte/piesă importantă a costumului popular românesc.

Duminică, 23 iunie 2019, Primăria și Consiliul Local, Centrul Național de Informare și
Promovare Turistică (CNIPT) Șimleu Silvaniei și Biblioteca Orășenească „Alexandru
Șterca-Șuluțiu” Șimleu Silvaniei, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj
(CCAJS); Podgoria „Silvania” Șimleu Silvaniei; Familiile Maria și Cristian Borz, Iulia Cordiș,
Mariana și Florin Sârca, Sorina și Adrian Vancea, Nicolae Vălcăuan și Viorel Buboi; Stupina
Vereș; Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 Șimleu Silvaniei; Parohia Ortodoxă Cehei; Casa
Memorială „Iuliu Maniu” din Bădăcin; Cercul de Pictură „Silvan-Art” Șimleu Silvaniei, precum și
cu partenerii media: Ovidiu Teieru, Sălajul Pur și Simplu, Magazin Sălăjean, ZTV.RO, Radio
România Actualități și Grupul de Voluntari ai CNIPT și ai Crucii Roșii au organizat „Ziua
SilvanIEI”, ediția a II-a.
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Activitățile s-au desfășurat în satul Cehei, suburbie a orașului Șimleu Silvaniei. Cu acest prilej,
localnicii și nu numai, au sărbătorit 760 de ani de atestare documentară a localității (terra
Chechy, 1259). În Biserica Ortodoxă cu Hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, în timpul
săvârșirii Sfintei Liturghii, preotul paroh Adrian Vancea a adus un evlavios omagiu tuturor
credincioșilor din Cehei. Apoi, pe o vreme frumoasă, cu un soare îmbietor, în fața acesteia și în
jurul Monumentului Eroilor s-a desfășurat un ceremonial sărbătoresc captivant, cu Te Deum,
parastas de pomenire pentru eroii căzuți pe câmpurile de luptă pentru libertatea și idealurile
României, depunerea unei coroane de flori din partea Grupului de Inițiativă și discursuri.

Deschiderea festivă a fost făcută de drd. Daniel Stejerean – director al CNIPT Șimleu Silvaniei,
invitându-l pe prof. univ. dr. Ioan G. Pop – Universitatea „Emanuel” Oradea să vorbească
despre istoria Ceheiului. Discursul său a fost unul, pe cât de pertinent, pe atât de elogios,
despre satul său natal, în cuvinte pe înțelesul tuturor. A prezentat și a oferit asistenței mai multe
exemplare ale Revistei „Locuri, Oameni, Întâmplări”, scrisă de Ioan Gh. Pop, Vasile-Romul Pop,
Ioan I. Pop, Viorica Belei (Todoran), Ileana Voiculescu (Pușcaș) și Gabriel Pop, toți fii ai satului.

În continuare, au avut alocuțiuni, pe măsura evenimentului sărbătorit: Gabriel Pop – elev al CN
„Emanuel Gojdu” Oradea, prof. Viorica Belei (Todoran) – pensionară, pr. paroh Ioan Taloș Parohia Cuvioasa Parascheva Șimleu Silvaniei, prof. Maria Grigorescu – pensionară (acum, în
orașul Victoria, județul Brașov), Ioan Pop – tehnician dentar și ing. Septimiu Cătălin Țurcaș primar al orașului Șimleu Silvaniei. Toți au vorbit în mod laudativ despre sat și locuitorii
acestuia, buni gospodari, oameni de omenie, ospitalieri, cu iubire întru Domnul și cu dragoste
de neam și țară, urându-le viață lungă și sănătoasă, unire în tot ceea ce fac pentru binele
comunității. N-au lipsit referirile la copilăria unora dintre aceștia, etalate cu destul har.
Tehnicianul dentar Ioan Pop a citit, cu entuziasm, dar și cu emoție, poezia „Părinții noștri”,
scrisă de către Daniel Chereji – fiu al satului. De asemenea, s-a urat: La Mulți Ani, CEHEI! Între
timp, eleva Ana Cristolțan - Școala Gimnazială „Silvania” (clasa a III-a B) a recitat poezia
„Rugă”, a lui Corneliu Coposu: „Cerne, Doamne, liniștea uitării / Peste nesfârșita suferință, /
Seamănă întinderi de credință / Și sporește roua îndurării. // Răsădește, Doamne, dragostea și
crinul / În ogorul năpădit de ură / Și așterne peste munți de zgură / Liniștea, iertarea și seninul”.
Acest ceremonial s-a încheiat într-un mod deconectant, de voie bună, cu melodiile „Rugă” și
„Cântec de oameni”, interpretate de Trupa „Teo și prietenii”: ing. Teodor Pocola – LT „Ioan
Ossian” și elevele Cristina Borz și Iasmina Lupou – ambele, la CN „Simion Bărnuțiu”, în
aplauzele celor prezenți.

După felicitările de rigoare și fotografiile de grup, Daniel Stejerean a invitat publicul spectator în
curtea școlii, unde au avut loc activități menite sărbătoririi „Zilei SilvanIEI”, sub coordonarea
elevelor Oana Cristiana Man - CN „Simion Bărnuțiu” (clasa a XI-a) și Miruna Vancea - Școala
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Gimnazială „Silvania” (clasa a III-a). Au fost înmânate participanților exemplare ale Broșurii
„CEHEI 1259-2019”, editată de Primărie, CNIPT Șimleu Silvaniei și Biblioteca „Alexandru
Șterca-Șuluțiu”.

„Startul” a fost dat de către Trupa „Teo și prietenii” care au cântat „Imnul Íei” și „Imnul
Șimleului”, pe versurile poetului șimleuan George Mureșan. După alocuțiunea preotului paroh
Adrian Vancea, George Mureșan a recitat poeziile sale „Cehei” și „Din pieptul meu am făcut
scut”. Apoi, profesoara Elena Coțe și eleva Cristina Borz au prezentat două porturi/costume
tradiționale românești din zona Șimleului. În acest context, profesoara Maria Borz spunea: „(...)
E un lucru îmbucurător să vedem cum ía românească este purtată din ce în ce mai mult la
diferite ocazii, prilej cu care, ne reamintim de tradiții, de portul popular, de cântec, de obiceiuri și
de înaintași. (...)”. Expoziția de íi a atras mulți participanți, care au putut vedea, din nou,
membrele celor două șezători de lucru manual (cusut și țesut): una de la Centrul de Cultură și
Artă Sălaj și cealaltă de la Bădăcin. În plus, Ileana Grațiana Pop - referent la CCAJS,
colecționară și creatoare de artă populară a prezentat costume populare din Sălaj și Ardeal. În
același timp, pe scena amenajată în curtea școlii, s-a desfășurat un frumos program
cultural-artistic, care a încântat asistența. Trupa „Teo și prietenii” au interpretat cântecele:
Mociriță cu trifoi; Bade, pălărie nouă; Rău mă dor ochii, mă dor. Eleva Alecsandra Bianca Ribar
- Școala Gimnazială „Silvania” (clasa I, pregătită de învățătoarea Sanda Rusu) a cântat „Mărsăi
la Șimleu, la târgu’” și „Doamne, ocrotește-i pe români”, iar Irina Chiș - elevă la Școala
Gimnazială „Silvania” (clasa a VII-a, pregătită de învățătoarea Liana Chiș), a interpretat melodia
„Cine iubește și lasă”.

Elevii Alexia Pop și Luca Rafael Borz - Școala din Bădăcin (pregătiți de prof. Viorica Pop) au
recitat poeziile „Baladă”, „Am un plai ca din poveste” și „Țara mea”, iar Corul „Dealul Țarinei”
din Bădăcin, sub coordonarea profesoarei Maria Borz, a cântat: Râtule cu iarba rară, Rău îi
pare codrului, Foaie verde și Zâs-o mama către mine. Maria Borz a prezentat admirabil acest
cor: „ cu oameni corecți, harnici și pricepuți, păstrători ai tradițiilor locale, care îmbracă cu
mândrie costumul popular și poartă cu cinste ía românească; sunt mândri de satul lor și, de
aceea, se implică în toate activitățile culturale, dar și de voluntariat, fiind un exemplu pentru alte
sate; trăiesc, muncesc, se roagă și cântă; prin cântec își exprimă dragostea pentru codru, izvor,
iarbă, copilărie, trecerea ireversibilă a timpului, tinerețe, bătrânețe, anotimpuri, țară și satul
natal”. Apoi, Maria Borz i-a invitat pe cei prezenți la Dealul Țarinei din Bădăcin, pe data de 7
septembrie 2019, la inaugurarea Casei Memoriale „Iuliu Maniu”, prilej cu care, se va întoarce o
filă în istoria satului și a neamului românesc, și se va reda casa tuturor românilor. Au urmat
elevele: Domnița Maier – Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău, cu cântecele „M-am băgat la voi în
casă” și „Bate vânt de peste deal”, Alina Vereș - Școala Gimnazială „Silvania”, cu melodiile
„Jupâneasa, lumea-mi zice” și „Am venit cu voie bună”, și Giulia Cavaler - Școala Gimnazială
„Silvania” (clasa a VI-a, pregătită de cantautorul șimleuan Ilie-Uță Oros), cu melodiile „Cât trăim
pe acest pământ” și „Ci sarà. Apoi, elevul Rareș Oltean - CN „Simion Bărnuțiu” (clasa a IX-a) și
cantautorul Petre Gliguța – Centrul Cultural Șimleu Silvaniei au cântat melodiile „ Două mii de
ani”, „Dacă ai ghici” și parodia muzicală „Constantin și Veronica”. De remarcat faptul că,
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spectacolul cultural-artistic a continuat și atunci când ploaia de vară și-a făcut apariția. În plus,
toți interpreții au fost aplaudați cu generozitate de spectatorii prezenți. Întreaga sonorizare a fost
asigurată de către Romeo Oltean – de la Primăria șimleuană.

Festivitatea de sărbătorire a Zilei SilvanÍEI s-a încheiat cu un concert instrumental, în acorduri
de vioară și orgă, al elevilor Casian Vancea - Școala Gimnazială „Silvania” și Daniel Grosoș Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău, în aplauzele binemeritate ale participanților, bine dispuși după
degustarea produselor tradiționale locale, pregătite cu mult rafinament gastronomic de
partenerii amintiți.

,
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