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 Valea Brãtcutei ,
Urbea Beiuºului e mult mai sãracã: a

plecat din ea,  pe cãrãrile Împãrãþiilor
Cereºti, poate sã se plimbe ºi sã cugete
în liniºte, poate doar sã se odihneascã
puþin, eminentul dascãl ºi cãrturar Gavril
Hãdãrenu, un om de o omenie aparte ºi
un prieten de o loialitate ºi o corectitudine
exemplare. Aproape cã nu-mi pot imagina
week-end-urile fãrã Gabi, fãrã discuþiile
ºi truda comunã pe paginile monografiei
Beiuºului, care, de 6 ani, au cimentat o
prietenie începutã prin anii 1968, dându-
i ceva din farmecul ºi bucuria împlinirilor,
satisfacþia datoriei împlinite. Aproape cã
nu-mi pot imagina viaþa intelectualã a
Beiuºului fãrã entuziasmul romantic, fãrã
idealismul lui Gabi Hãdãreanu, deºi omul
era de o discreþie ºi o modestie copleºi-
toare. Aproape nu-mi pot imagina dascãli-
mea Beiuºului fãrã Gabi Hãdãreanu, nu
numai omul de la catedrã sau directorul,
ci în primul rând luptãtorul pentru cauzele
nobile ale învãþãmântului, pentru demni-
tatea ºi altitudinea naþionalã a actului
educativ. Sunt multe imagini în care mi
se va pãrea anost Beiuºul, fãrã prezenþa
lui Gabi, omul ºi intelectualul care ºi-a
înþeles, de la bun început, condiþia de
cãrturar al Beiuºului, aºezându-se în buna
tradiþie a acestui loc binecuvântat, despre
care a scris ºi o carte impresionantã, un
veritabil imn închinat acestui spaþiu
românesc producãtor de istorie, pentru
care noi, contemporanii, îi suntem
recunoscãtori, recunoºtinþã pe care o va
împãrtãºi suntem siguri, ºi posteritatea.

Viitorul „fiu al Beiuºului”, Gavril
Hãdãreanu, s-a nãscut la 13 februarie
1939, în comuna Ceanu Mare, jud. Cluj.
Licenþiat în filozofie ºi pedagogie,
specializarea secundarã istorie, al
Facultãþii de Istorie ºi Filozofie din cadrul
Universitãþii “Babeº-Bolyai” Cluj-Napoca,
promoþia 1967. Dupã absolvirea facultãþii,
a fost profesor la ªcoala generalã din
Cãbeºti (1967-1968), la Liceul Pedagogic
din Beiuº (1968-1975), la Liceul “Samuil
Vulcan” (1975-1993), inspector ºcolar
general (1990), profesor ºi director al
Liceului “Nicolae Bolcaº” (1993-2001),
director al Colegiului Universitar de
Institutori “Nicolae Bolcaº” (1994-2004),
cadru didactic asociat al Facultãþii de
ªtiinþe Socio-Umane din cadrul Univer-
sitãþii din Oradea, filiala Beiuº (2005-
2007). Gavril Hãdãreanu a desfãºurat ºi
o rodnicã activitate ºtiinþificã ºi publi-
cisticã, cu preocupãri în cadrul didac-
ticilor speciale (discipline socio-umane ºi
pedagogice) ºi istoriei locale, finalizate
într-o serie de studii publicate în reviste
de specialitate. În anul 1995 a lansat
volumul „Torþe arzând în Þara Beiuºului”,
iar în 2007 studiul monografic „85 de ani
de învãþãmânt pedagogic la Beiuº 1922-
2007” (împreunã cu dr. Sorin Cuc). Este
coautor al monumentalei monografii
dedicate Þãrii Beiuºului („Beiuºul ºi lumea
lui”, 4 vol.), contribuþia sa vizând cultura
ºi învãþãmântul, dar ºi munca de corec-
turã ºi de concepþie.

Dumnezeu sã te aibã în pazã, bune
Prietene, Dascãl ºi Cãrturar al Beiuºului,
sã-þi dea liniºtea ºi odihna binemeritate!
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Desfãºuratã pe parcursul unei sãptã-
mâni, între 21 ºi 27 august, pe Valea Brãt-
cuþei, Tabãrã de creaþie organizatã de Cen-
trul Judeþean pentru Conservarea ºi Promo-
varea Culturii Tradiþionale Bihor, în cola-
borare cu Direcþia pentru Tineret Bihor, a
reunit anul acesta zece pictori amatori ºi
profesioniºti. Îi numim, în ordine alfabeticã,
pe cei care s-au alãturat coordonatorului
proiectului, asist. univ. drd. Anca Popescu
Raþiu: Adel Nicolae, Ioan Domocoº, Kovacs
Tiberiu, Cristina Popan, Horia Sãlãgean,
Ovidiu Sãlãgean, Tikosi Zoltan, împreunã
cu doi invitaþi din Ungaria, Katona Erzsebet
ºi Durucsko Zsolt.

Peisajul minunat al zonei, timpul frumos
ºi prietenia ce s-a legat între participanþi au
dus la o atmosferã de lucru beneficã. Astfel,
concretizarea a venit în peste cinzeci de
lucrãri în stiluri ºi tehnici diferite, aflate în
faze intermediare de lucru, unele chiar fina-
lizate. De la peisaj la teme abstracte, de la
acuarelã la ulei pe pânzã, artiºtii s-au expri-
mat cu exuberanþã atât în creaþii plastice,
cât ºi în dialoguri constructive.

Lucrãrile vor fi expuse în curând în ca-
drul expoziþiilor de gen organizate sub egida
Toamnei orãdene.
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