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M-au botezat
în 30 noiembrie
1947, în ziua
Sfântului
Apostol Andrei,
punîndu-mi
numele Andrei

Venirea unui urmaº într-o familie de români 
este o mare bucurie, aºa a fost ºi în fa milia noastrã la
venirea mea pe lume, deoarece momentul a fost
aºteptat ºapte ani.

Pãrinþii: tatãl meu, Dragoº Nistor a lui Patricu

Birãului din Finteuºu Mare, s-a cãsãtorit cu Pintilie

Reghina a Þîlii Coltanului din Vãlenii ªomcutei în

8 noiembrie 1940, în ziua Sfinþilor Arhangheli Mihail

ºi Gavriil. Aºa cum era tradiþia – mirele însoþit de

alaiul sãu mergea dupã mireasã  –, au plecat la Vãleni

unde a avut loc cununia religioasã ºi masa la mireasã.

Dupã masã au revenit cu carele cu cai spre Finteuº.

Cînd au trecut prin ªomcuta, fiind sub influenþa ho -

rincii din Vãleni, au gîndit cã ar fi bine sã cînte ceva

pa tri otic. Organele de represiune hortiste au luat mã -

sura de reþinere a fãptaºilor, aplicîndu-le corecþia
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cuve nitã ºi apoi eliberîndu-i. Acest mariaj a fost po -
sibil deoarece unchiul tatãlui meu din partea bunicii,
Andrei Grobei, era învãþãtor în Vãlenii ªomcutei ºi a
fãcut posibilã întînirea dintre cei doi tineri ºi familiile
acestora, iar tatãl meu era un tal ent de excepþie, cînta
ºi dansa extraordinar ºi manifesta o prietenie ºi bunã -
tate ieºite din comun.

Doresc sã amintesc aici cîteva lucruri despre
bunicii mei din partea tatãlui.

Strãbunicul meu din partea bunicului, Andrei
Dragoº, birãul satului la sfîrºitul secolului XIX ºi în -
ceputul secolului XX, a fost un om înþelept ºi bogat –
spir i tual nu ma te rial, a avut opt copii – trei bãieþi:
Patric, Nistor ºi Ioan, ºi cinci fete: Zina, Eudochia,
Nastasia, Emilia ºi Mura.

Ion moare tînãr, iar ceilalþi s-au cãsãtorit –
Patric, bunicul meu, cu Maria lui Timofia Pantii,
Nistor, care a devenit învãþãtor ºi primul dirijor al
corului din Finteuº, cu Eudochia lui Gusti lui Vãsãl,
Zina cu ªimonu lui Anane, Eudochia cu Ionu lui
Ghiran, Nastasia cu Victoru lui Gãvrilã, Emilia cu
Nisu Carolinii, Mura rãmîne necãsãtoritã.

Strãbunicul meu din partea bunicii, Grobei
Timofie a Pantii, a avut trei urmaºi: Ion (Moºucu),
diacul bisericii, cãsãtorit cu Anica Zinii lui Ro man,
din aceastã cãsãtorie a avut o fiicã, Iuliana, soþia Anica 
moare tînãrã, iar Moºucu se recãsãtoreºte cu Anica lui 
Nistoru Bobului (Boboaia) cum o alintam noi, din
aceastã cãsãtorie nu a avut urmaºi; Andrei care s-a
cãsãtorit cu Saveta lui Gusti lui Vãsãl, devenind cum -
nat cu învãþãtorul Nistor Dragoº, el ajunge învãþãtor
în Vãlenii ªomcutei unde activeazã pînã la sfîrºitul
anului 1940, cînd pleacã în refugiu la Lugoj, se în -
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toarce din refugiu la sfîrºitul rãzboiului ºi este numit
di rec tor la ªcoala nr. 2 din Baia Mare, de unde se
pensioneazã, are doi copii: Me la nia, cãsãtoritã cu me -
dicul Vasile Bota, ºi Vir gil care devine inginer; ºi
Maria, bunica mea, care a avut doi copii: pe mãtuºa
Anica, cãsãtoritã în Finteuºu Mic cu Dãnuþ Ioan (Bur -
juiu), ºi pe tatãl meu, Nistor.

M-am nãscut în 17 noiembrie 1947, an foarte
secetos, încît iarba de pe cîmp s-a uscat, iar animalele
au mîncat frunzã de pe stejarii tineri din pãdurea
Stejaru care în vremea respectivã era tînãrã ºi se pu -
teau apleca copacii ca animalele sã ajungã la frunzã,
iar peste iarnã s-a ajuns sã se dezveleascã ºurile ºi
paiele au fost folosite la hrana animalelor.

Dacã la venirea mea pe lume a fost atîta bucurie,
m-au botezat în 30 noiembrie 1947, în ziua Sfântului
Apostol Andrei, punîndu-mi numele Andrei. Uspãþul 
a fost aºa de mare, încît în fi nal s-a ajuns ca doctorul
Vic tor Dragoº medic la Tîrgu Lãpuº, veriºor primar
cu tata, sã trimitã cocia (caleaºca) dupã Gheorghe a
Negrii, tatãl lui Vic tor Negrea, vestitul violonist al
Þãrii Chioarului, sã le cînte sã poatã juca, cu totul cã
erau în plin Post al Crãciunului, dar asemenea eve -
nimente s-au întîmplat frecvent la casa noastrã cînd
veneau muzicanþii sã ne cînte.

În 1951, în 25 septembrie, se naºte fratele meu
Valeriu-Nistor.

Copilãria a fost la fel ca a tuturor copiilor de la
sat, pãrinþii aºteptau cu nerãbdare sã creºtem sã pu -
tem fi folosiþi la îngrijitul vacilor sau al porcilor, sã
contribuim cu ceva în cadrul familiei; þara trecînd prin 
criza materialã de dupã cel de-al doilea rãzboi mon -
dial, era etapa instaurãrii regimului dem o crat pop u -
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lar (comunismul) în România, cînd în mag a zine totul
era restricþionat, iar produsele þãranilor erau preluate
de stat sub formã de cote ºi trimise în URSS sub forma
despãgubirilor de rãzboi. Þin bine minte cã ma jo -
ritatea îmbrãcãmintei era confecþionatã de mamele
noastre la rãzboiul de þesut, iar încãlþãmintea de bazã
era opinca.

În septembrie 1954 am început clasa I într-o
camerã din casa lui Coteþ Nisu Carolinii (în perioada
1951-1962, ºcoala din Finteuº nu dispunea de spaþiu,
ºcoala veche fiind demolatã, iar ºcoala nouã nu era
finalizatã), eram 17 colegi, clasa a II-a am fãcut-o în
casa lui Munteanu Dionisie a lui Anane, clasa a III-a ºi
a IV-a am fãcut-o în casa lui Barbu Catiþa lui Miloº.
Dupã cele patru clase care se fãceau atunci în Finteuº,
patru dintre noi – Dragoº Maria, Cote Timofie, Coteþ
Doina ºi eu – am fãcut ºapte clase ºi liceul la ªomcuta
Mare în perioada 1958-1965. În aceastã perioadã fã -
ceam naveta la ºcoalã pe jos, apoi cu bicicleta, iar în
perioadele cu multã zãpadã ºi ger stãteam la internat.
ªi la ªomcuta spaþiul de ºcolarizare ºi cazare era o
mare problemã, pînã la darea în folosinþã a noii con -
strucþii de pe str. Someºului.

În perioada liceului, am activat în corul condus
de prof. Ioan Andreicuþ ºi în echipa de dansuri instru -
itã de Nicolae Nistor, învãþãtor la Curtuiuºu Mare.

În clasa a IX-a, prof. Leontin Domide a selectat
patru elevi care sã facã parte din cercul foto, printre ei
eram ºi eu, laboratorul avea o dotare modernã ºi
foarte bunã, iar preocuparea noastrã depãºea de
multe ori normalul, neglijînd pregãtirea lecþiilor cu -
rente. Eram foarte preocupat de acest domeniu, reu -
ºind ca în clasa a XI-a sã realizez un scurt filmuleþ,
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„Cer e mo nial de înmormîntare la români în Þara
Chioa rului”, materialul fiind realizat în Finteuºu
Mare la înmormîntarea preotesei Pintea Cornelia. Cu
acest film aveam intenþia sã mã prezint la admitere la
IATC din Bucureºti, dar ce sã caute un copil de þãrani
din Maramureº acolo!

În 2 septembrie 1965 am început examenul de
admitere la Medicinã veterinarã de la Cluj, în 5 sep -
tembrie, în timpul probei scrise la chimie, mi s-a per -
forat apendicele ºi am fost internat de urgenþã la
Clinica de Chirurgie din Cluj, fiind operat, apoi, tratat 
cu neglijenþã, am fãcut peritonitã ºi perioada de spita -
lizare a durat o lunã.

În 10 octombrie 1965 m-am angajat învãþãtor
suplinitor la ªcoala din Fãrcaºa, predînd la clasa
a III-a. Colectivul di dac tic condus de prof. Viorel Pop
m-a primit cu multã cãldurã, ajutîndu-mã sã deprind
tainele educaþiei, m-au molipsit cu acest microb al
formãrii de oameni. Dupã refacerea stãrii de sãnãtate,
am început sã pregãtesc cu elevii clasei mele o echipã
de dansuri populare dupã modelul de la liceu. În mai
1996 am ajuns cu ei la un con curs la ªomcuta Mare,
care era centrul raional. În luna noiembrie, din sala -
riul realizat, mi-am cumpãrat prima chitarã ºi am
început sã învãþ singur dupã metodã.

În septembrie 1966 am intrat la Institutul de doi
ani de învãþãtori de la Sighet, dar, cum acesta nu
scutea de serviciul militar, în octombrie am fost în -
corporat ºi am satisfãcut serviciul militar la Unitatea
1185 din Timiºoara. La mijlocul lunii decembrie, am
fost trimis la Alba Iulia la ºcoala de comandanþi de
plutoane specialitatea „Pionieri”. Comandantul meu
de pluton, locotenentul Marin ªchiopu originar din
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Vîlcea, era mare iubitor de dans pop u lar, aºa cã în

perioada ºederii mele la Alba Iulia, pînã în iunie 1966,

am fãcut parte din ansamblul de dansuri populare de

la Casa Armatei din Alba Iulia.

M-am eliberat în ianuarie 1968 ºi am început

pregãtirea pentru admitere la Facultatea de ªtiinþe

Naturale ºi Agricole a Institutului Ped a gogic de trei

ani din Baia Mare, am fost admis cu medie foarte

mare ºi, îcepînd cu 1 octombrie 1968, am fost stu -

dentul acestei instituþii de învãþãmînt timp de trei ani, 

devenind profesor de biologie. În noiembrie 1968,

împreunã cu patru colegi de Institut, am înfiinþat pri -

ma formaþie de muzicã uºoarã, „Exotus”, din care

fãceau parte Francisk Rakozi chitarã solo, Mircea

Co vaci chitarã bas, Pavelea Ioan claviton, Dorel

Todea tobe (care a renunþat ºi a fost înlocuit cu Andrei 

Pandi), Dragomir Ignat clar i net ºi Andrei Dragoº chi -

tarã armonie ºi solist vo cal. Aceastã trupã a fiinþat cu

unele modificãri pînã am absolvit facultatea, în anul

1971, ºi cînta în fiecare sîmbãtã seara la balul stu -

denþilor, care se organiza în cantina Institutului. Sîm -

bãtã dupã-masã, de douã ori pe lunã, cîntam la întru -

nirile elevilor de la Liceul In dus trial Minier. Noi, cei

din orchestrã, eram privilegiaþi, reuºind sã ne facem

foarte multe cunoºtinþe între tinerii intelectuali din

oraº care frecventau balurile studenþeºti. În aceastã

perioadã rãspundeam ºi de înregistrarea ºi transmi -

terea la staþia de radioficare a Institutului a emisiunii

„Gaudeamus”.

Am fost repartizat profesor la ªcoala din Sãpînþa,

unde am realizat cu elevii o serã, iar îm preunã cu

Todor Adalbert, profesor de muzicã, am înfiinþat o

Sînt suflet în sufletul neamului meu
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orchestrã ºi un ansamblu folcloric la Coo perativa
Meº te ºugãreascã „Deservirea” din Sighetu Marmaþiei.

În iulie 1972, m-am cãsãtorit cu Maria Ilieº, pro -
fesoarã de limba românã.

În perioada 1 septembrie 1972 - 31 au gust 1974,
am funcþionat ca profesor de biologie la ºcoala din
Curtuiuºu Mare. Aici am reînfiinþat echipa de dansuri 
de la ºcoalã, cu care în aprilie 1974 am realizat prima
emisiune la TVR, ºi cercul de speologie „Cutezãtorii
Chioarului”, cu care am explorat fenomenele carstice
din Chioar. Rezultatul activitãþii a fost prezentat în
comunicãri la sesiunile de referate ºi comunicãri ºtiin -
þifice ale cadrelor didactice la nivel judeþean.

În 1 septembrie 1974 am fost adus la Finteuºu
Mare ca di rec tor al ºcolii, de unde m-am pensionat în
1 octombrie 2010. Am fost directorul acestei instituþii
în perioadele 1974-1980 ºi 1997-2010. Beneficiind de
sprijinul I.S.J. Maramureº, al Primãriei ªomcuta
Mare, am reuºit în scurt timp sã dotez ºcoala cu mo -
bilier ºcolar de ultimã generaþie ºi mijloace didactice,
ºcoala devenind etalon în mediul ru ral, loc de desfã -
ºurare a multor schimburi de experienþã cu directorii.

În octombrie 1974, am înfiinþat Ansamblul fol -
cloric „Stejarul”, cu scopul de a culege, conserva ºi
valorifica sce nic arta popularã din nord-vestul
României. Cu acest colectiv ar tis tic am reprezentat
cultura tradiþionalã pe scene din România, Letonia,
Polonia, Ungaria, Elveþia ºi Italia.

Din 1963, fac parte din corul din Finteuºu Mare,
la care am renunþat în perioada studenþiei ºi am re ve nit 
în 1972, avîdu-l ca dirijor pe învãþãtorul Valeriu Coteþi.

În au gust 1976, vine dirijor la Finteuº prof.
Valentin Bãinþan, care, prin perseverenþã ºi muncã

ªi-i cânt bucuria ºi-amarul
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susþinutã, face din aceastã formaþie coralã un etalon
naþional. Se repetã serios, ºi rezultatele nu se lasã
aºteptate. În aprilie 1978, vine la Finteuº poetul
Adrian Pãunescu, în calitate de realizator al emisiunii
„Antena vã aparþine”. Am prezentat cîntece din re -
per toriu, dar poetul a replicat cã sunt la fel ca cele
auzite în altã parte. În momentul respectiv, Pop
Gheorghe, prim-secretar al PCR Maramureº, care-l
însoþea pe poet, se adreseazã dirijorului: Val en tine!
Cîntã ce cîntãm cînd suntem numai noi. S-a dat tonul
la cîntec ºi din piepturile finteuºenilor a rãsunat...
„Treceþi, batalioane române, Carpaþii”. A fost mo -
mentul relansãrii vechiului cîntec pa tri otic pe scenele
României.

În 30 noiembrie 2003, la sãrbãtorirea a 85 de ani
de activitate a corului, am dirijat primele douã piese.
Era necesarã o înlocuire a domnului Bãinþan, care, din 
cauza stãrii de sãnãtate, nu mai putea face deplasarea
la Finteuº pentru pregãtirea corului. Mulþi colegi nu
aveau încredere în reuºitã, nici eu nu eram sutã la sutã 
convins cã voi reuºi, dar cine are credinþã ºi perse -
vereazã are ºansã. Au trecut nouã ani în care am
promovat prin cîntec dragostea de neam ºi þarã, de
bunul Dumnezeu, prin cîntec.

Andrei DRAGOª

Sînt suflet în sufletul neamului meu
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În spirit ºagunian autentic!

Dacã ºtim sã privim cu înþelepciune ºi spi -
rit de alteritate, viaþa ne rezervã imense posibilitãþi de
a excela în domenii cu performanþe deosebite. Iar
dacã avem ºi privilegiul sã fim contemporani cu eve -
nimente ºi fenomene de mare ºi adevãratã substanþã
publicã, totul devine mai îmbelºugat ºi mai expresiv.

Aºa încerc sã privesc, în contextul cel mai per ti -
nent cu putinþã, viaþa ºi jertfelniciile de viaþã ale pro -
fesorului ANDREI DRAGOª de la Finteuºu Mare.
Profesorul, animatorul, gospodarul cul tural, între -
prin zãtorul ar tis tic, însufleþitorul, învrednicitorul, di -
namizatorul... Pãzitorul de „far”, cãci la mijloc e vorba 
de luminã, de foarte multã luminã...

Contemporan cu cel mai interesant ºi mai im -
por tant fenomen cul tural aºezat la intersecþia bãr -
bãþiei adevãrate ºi culturii autentice – am numit astfel
CORUL BÃRBÃTESC DIN FINTEUªU MARE – Andrei
Dragoº a devenit încet ºi sigur, din simplu par tic i -
pant, con trib u tor esenþial. Iar când viaþa a crezut de
cuviinþã, dupã ce sufletul renumitului dirijor Valentin 
Bãinþan a fost chemat sã cânte prin cerurile cele alese,
a fost împuternicit ºi învrednicit sã devinã chiar diri -
jorul mult celebrului ºi mult-iubitului cor. De atunci
rolul ºi rostul profesorului au crescut considerabil, de
atunci El a devenit nu doar Persoana Cardinalã, ci ºi
Persoana Indispensabilã. Dacã repetã sau nu, dacã

ªi-i cânt bucuria ºi-amarul

ANDREI DRAGOª - 65 11



intrã în spectacol pe o scenã sau alta, într-o bisericã,
într-o catedralã, în þarã sau în strãinãtate, dacã vizi -
bilitatea activitãþii coral-patriotice a acestui grup de
bãrbaþi-excelenþi-ai-neamului-românesc a crescut în
vizorul pub lic, atât în realitatea trãitã, cât ºi în mediile
moderne de informare... toate acestea, ºi multe altele,
i se datoreazã lui Andrei Dragoº. Botezat inspirat de
cãtre pãrinþi cu numele primului apostol care a în -
creºtinat primii români, Andrei a fãcut, prin exerciþiul 
sãu de viaþã, rãsplata Sa pentru darul primit, de -
venind el însuºi un Apostol al unor cauze nobile, un
fel de „bãrbat al bãrbaþilor”, cu o poziþie esenþialã în
acest minunat Fenomen de suflet românesc. Cãci bãr -
baþi atât de andreieni precum coriºtii din Finteuºu
Mare nu se pot întâlni uºor în perimetrele de perfor -
manþã ale culturii române adevãrate.

De aceea, dar ºi din in fi nite alte pricini, mi-a fost
drag Finteuºu Mare! ªi Gheorghe Pop! ªi fa milia lui!
ªi Valentin Bãinþan! ªi fa milia lui! ªi toate familiile
bãrbaþilor din acest cor! ªi toatã fa milia lui Andrei
Dragoº!

ªi cred cã fac bine cã mã mãrturisesc. Aceastã
mãrturie ºi mãrturisire poate fi consideratã ºi „sem -
nul” de „non multa... sed mulþam fain”. Cãci Andrei
Dragoº meritã mult mai mult din recunoºtinþa pu -
blicã generalã ce se acordã pe la noi. Plus cã aceastã
recunoºtinþã ar trebui ºi ea sã mai creascã. Aluatul e
bun, plãmãdeala e promiþãtoare, nevoia de hranã su -
fleteascã certã. Iar oamenii care slujesc pe posturile
excelente de povãþuitori, propovãduitori ºi promotori
sunt cu adevãrat la sufletul românilor adevãraþi.

La mulþi ani, Andrei! ªi spiritul ºagunian sã te
cãlãuzeascã mereu!

Dr. Teodor ARDELEAN

Sînt suflet în sufletul neamului meu
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Darurile primite de la Dumnezeu
se cuvine sã fie înmulþite
ºi împãrþite cu ceilalþi

Profesorul Andrei Dragoº a împlinit ºase
decenii ºi jumãtate de viaþã. O viaþã pe care a în -
chinat-o familiei mici a Domniei sale, dar mai cu sea -
mã familiei mari, comunitãþii în care a trãit, neamului
ºi þãrii în care s-a nãscut ºi a crescut.

Dumnezeu ne dãruieºte fa milia ºi pãrinþii care
ne aduc pe lume ºi hotãrãºte locul unde sã ne naºtem
ºi sã parcurgem toate etapele vieþii. De fa milia în care
ne-am nãscut, de felul în care pãrinþii ne-au crescut ºi
de educaþia pe care am primit-o de la ei ºi de la dascãlii
noºtri depinde rolul ºi rostul nostru în societate.

În familiile creºtine din Maramureº se cultivã
cele mai frumoase virtuþi ale neamului nostru: cre -
dinþa în Dumnezeu ºi conºtiinþa valorilor sfinte, cul -
tul muncii, dragostea de neam ºi Þarã (patriotismul
autentic), respectul ºi preþuirea faþã de bogãþia spi -
ritualã moºtenitã de la strãmoºi prin promovarea ºi
sporirea acesteia, statornicia ºi dragostea faþã de glia
strãbunã ºi nu în ultimul rând, deschiderea fraternã
cãtre ceilalþi simbolizatã magistral de pridvoarele bi -
se ricilor de lemn, porþile ºi prispele caselor mara -
mureºene. Aceste seminþe se cultivã ºi aceste flori
cresc în fa milia creºtinã din Maramureº.

ªi-i cânt bucuria ºi-amarul
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Într-o astfel de familie s-a nãscut ºi Profesorul
Andrei Dragoº în urmã cu 65 de ani pe 17 Noiembrie
1947,  în localitatea Finteuºu Mare, din pãmântul
nobil al Þãrii Chioarului. ªi pentru cã poporul nostru
a învãþat din cãrþile sfinte cã: „Dar din dar se face har”, 
ºi Profesorul Andrei Dragoº a gândit ºi a trãit în lu -
mina acestui pre cept biblic. Tot ce a primit de la
Dumnezeu în dar la venirea pe lume ºi tot ce a adunat
ca bogãþie spiritualã ºi intelectualã prin muncã ºi per -
se verenþã, a împãrþit cu ceilalþi. Se ºtie cã darurile
primite ºi folosite în mod ego ist ºi per sonal se împu -
þineazã ºi se desacralizeazã, în timp ce darurile primi -
te ºi dãruite sporesc ºi se sfinþesc, transformându-se în 
har ceresc.

Aºa se explicã expresia existentã în popor „este
un om cu har”. Un om cu har este Profesorul Andrei
Dragoº pe care l-a chemat Dumnezeu sã fie dascãl de
cuget ºi simþire româneascã, pe mãsura alãturãrii
celor douã nume Andrei – nume de apostol ºi Dragoº
– nume de voievod maramureºean. L-a binecuvântat
Dumnezeu cu o familie frumoasã ºi creºtinã ºi i-a
hãrãzit sã trãiascã nu în altã parte, ci în þinutul na tal.

Aici, ca învãþãtor, profesor, di rec tor ºi în ultimul 
deceniu dirijor al celebrului cor bãrbãtesc din Fin -
teuºu Mare în care a ºi activat ºi pe care l-a preluat cu
emoþie dar cu mult curaj ºi bãrbãþie de la maestrul
Valentin Bãinþan, a sporit cu multã hãrnicie ºi vred -
nicie darurile primite ºi le-a dãruit la rândul domniei
sale Maramureºului ºi maramureºenilor, Bisericii ºi
neamului românesc.

Este o mare cinste sã-l sãrbãtorim cum se cuvine
ºi sã-i mulþumim lui Dumnezeu pentru cã l-a adus pe
lume, precum ºi pentru darurile cu care l-a împo -
dobit. Ne amintim acum, la ceas aniversar, de pele -

Sînt suflet în sufletul neamului meu
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rinajul pe care l-am fãcut împreunã în Basarabia în
anul 1990, de toate momentele ºi evenimentele
importante la care am fost pãrtaºi ºi nu în ultimul
rând de evenimentul din vara acestui an petrecut în
localitatea natalã Finteuºu Mare (26 au gust 2012) cu
ocazia resfinþirii bisericii, când toatã suflarea a fost
cuprinsã de o mare bucurie, arãtându-ºi dragostea ºi
ospitalitatea prin felul în care am fost primiþi, cu ca -
sele ºi porþile împodobite, bucurie pe care am trãit-o ºi
noi din plin ºi am încercat la rându-ne sã o împãrtãºim.

A rãsunat tot þinutul de glasurile bãrbãteºti ale
corului din Finteuºu Mare, dirijat de Profesorul
Andrei Dragoº, care a dat rãspunsurile la Sfânta Li tur -
ghie în chip sol emn ºi spe cific cântãriilor bise riceºti.

Prietenii ºi cunoscuþii, instituþiile de culturã,
mai ex act Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” din Baia
Mare, editeazã cu acest prilej un volum aniversar ºi
este un lucru lãudabil ºi necesar. Ne alãturãm ºi noi
acestei frumoase iniþiative de recunoaºtere ºi preþuire
a valorilor Maramureºului ºi-i urãm Profesorului ºi
Dirijorului Andrei Dragoº: Ani mulþi cu sãnãtate de -
plinã! Spor ºi ajutor sfânt de la Dumnezeu în lucrarea
de apostolat pe care o face ºi îl încredinþãm de apre -
cierea, preþuirea ºi cinstirea noastrã personalã ºi a
Bisericii noastre Ortodoxe al cãrei fiu este ºi pe care o
slujeºte împreunã cu membrii corului din Finteuºul
Mare.

Baia Mare, 17 Noiembrie 2012

†Justin Hodea Sigheteanul
Arhiereu Vicar

al Episcopiei Maramureºului ºi Sãtmarului
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Despre Dragoº Andrei,
unul dintre strãjerii identitãþii
culturale maramureºene

Cred cu tãrie cã fiecare dintre noi se naºte cu 
o misiune, chiar dacã uneori dureazã ani de zile sau
chiar o viaþã pânã conºtientizãm acest lucru. Unii
dintre noi reuºim sã ducem la îndeplinire planul pe
care Divinitatea ni l-a þesut, alþii nu. 

Unul dintre oamenii care au desãvârºit mi siu -

nea care le-a fost acordatã de Cre ator este cu siguranþã 

profesorul Dragoº Andrei. A înfiinþat în urmã cu

aproape 40 de ani Ansamblul folcloric „Stejarul”, iar

în urmã cu zece ani a preluat bagheta de dirijor a

Corului din Finteuºu Mare. Menirea domniei sale este 

de a transmite mai departe generaþiilor tinere cultura

popularã a zonei de Nord-Vest, misiune pe care pânã

în acest mo ment a îndeplinit-o ex em plar ºi am con -

vingerea cã o va face la fel pânã în momentul în care

Dumnezeu îl va chema la El. Pentru aceasta îl asigur

de tot respectul meu ºi de întreaga consideraþie. 

Îmi aduc aminte de Dragoº Andrei din poveºtile 

tatãlui meu, regretatul prof. univ. dr. ing. Dorel

Cherecheº, ºi mã bucur cã în ultimii ani am avut

ocazia de a-l cunoaºte mai îndeaproape. Este pentru

mine unul dintre oamenii cãrora le putem mulþumi de 
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pe acum pentru fidelitatea ºi mãiestria cu care pãzeºte 
tradiþiile ºi cultura noastrã strãmoºeascã, lãsatã
moº te nire din generaþie în generaþie ºi pe care o dã cu
foarte mare dedicare mai departe. Doar prin prisma
unor asemenea oameni ne putem asigura cã iden -
titatea noastrã culturalã nu va pieri niciodatã.

Cãtãlin CHERECHEª
Primarul Municipiului Baia Mare
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Încã de la începuturi corul a servit ºi în bise ricã la

Sfânta Liturghie, învãþãtorul Nistor Dragoº a reuºit sã

pregãteascã Liturghia dupã Gheorghe Dima, pãstratã pânã

astãzi în ceremonialul religios. Datoritã acestui fapt, de-a

lungul timpului corul a fost invitat sã oficieze împreunã cu

preoþii la diferite târnosiri de biserici, la sfinþirea multor

monumente ridicate în memoria eroilor sau a unor mari per -

sonalitãþi: la Satulung, Mireºu Mare, Tulgheº, mo -

numentul lui Horea la Scãriºoara Nouã, mo nu mentul lui

Vasile Lucaciu de la ªiºeºti, al lui Gheorghe Pop de Bãseºti,

al lui Avram Iancu, I. C. Brãtianu, Dragoº ºi Bogdan la

Baia Mare, Moþ Dâmbu la Suciu de Sus etc.



La aniversarea
D-lui Andrei Dragoº

În luna Au gust 1998, aflându-mã  la festi -
valul interjudeþean de folclor „Jocul de Femei” de la
Zalãu, în calitate de reprezentant al Centrului Na -
þional pentru Conservarea ºi Valorificarea Creaþiei
Populare Bucureºti, am avut deosebita plãcere de a
cunoaºte ºi alte persoane ce împãrtãºeau sentimentul
de pãstrare a tradiþiilor populare la fel ca ºi mine.

Însã persoanele ce m-au impresionat ºi atunci, ºi 
vorbesc cu aceeaºi cãldurã în suflet ºi astãzi despre
ele, sunt membrii familiei Dragoº: Dragoº Andrei,
Dragoº Maria ºi Dragoº Iuliana. 

În cele câteva ore petrecute împreunã atunci, am 
aflat faptul cã Dl. Andrei Dragoº cântã de mulþi ani în
corul bãrbãtesc de la Finteuºu Mare dirijat de Pro -
fesorul Valentin Bãinþan, cor cunoscut atât în þara
noastrã, cât ºi în strãinãtate.

În anul 2007, invitat de cãtre Iuliana Dãncuº,
fostã Dragoº, pentru a pune în scenã jocuri tradi -
þionale din zona Olteniei, la ansamblul Naþional
„Transilvania” din Baia Mare, am rãspuns bucuros
acestei invitaþii, prilej cu care am avut ocazia sã aflu ºi
faptul cã din 2003 Dl. Andrei Dragoº a devenit diri -
jorul corului din Finteuºu Mare.

Cunoscându-l mai bine de aceastã datã, mi-am
propus ca în urmãtoarea perioadã sã încep o cola -
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borare cu Dl. Andrei.  Timpul a trecut, iar în anul
2009, aflat fiind într-o cercetare alãturi de specialiºti
din Statele Unite ale Americii, Can ada ºi Hong-Kong,
am ajuns ºi în satul Finteuºu Mare unde am avut parte 
de o întâmpinare tradiþional româneascã, de un spec -
tacol folcloric autentic, dar mai ales, lucrul ce m-a
emoþionat profund a fost cântecul D-lui Andrei inter -
pretat în cadrul spectacolului.

În acea seara de varã a fost pentru întâia datã
când eu l-am auzit cântând pe dansul, iar melodia ce a 
interpretat-o m-a emoþionat ºi chiar de aº vrea nu pot
sã o mai uit. Acela a fost momentul în care am rugat-o
pe Iuliana sã facã în aºa fel încât sã imprime un CD cu
mai multe piese vocale ale Dl-ui Andrei. M-am gândit 
în momentele acelea cã ºi alte persoane trebuie sã se
bucure la auzul acelor sunete melodioase ce îþi fãceau
inima sã vibreze.

Anii au trecut, colaborarea mea cu Iuliana Dãncuº,
directoare a Ansamblului Naþional „Transilvania”
con tinuã ºi în prezent, iar ori de câte ori ajung la Baia
Mare este un bun prilej de a mai povesti cu minunata
familie Dragoº.

Un ultim lucru ce îmi umple sufletul de mândrie 
când mã gândesc la Dl. Andrei ºi corul de la Finteuºu
Mare, este acela cã în anul 2011 au bucurat inimile a
milioane de români prin intermediul Show-ului de
televiziune, „Românii au Tal ent” de la PRO TV.

Îi doresc ºi pe aceastã cale multã sãnãtate, pu -
tere de muncã ºi sã ne mai încânte sufletele cu mi -
nunatele sale melodii ani mulþi de aici înainte!

Marin BARBU
Coregraf – Centrul Naþional pentru Conservarea

ºi Valorificarea Creaþiei Populare Bucureºti
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Dãruire pentru oameni ºi neam

În scurta noastrã trecere prin aceastã lume 
atât de contradictorie, e timpul sã facem un popas
pentru a evoca cu emoþie amintiri care ne-au marcat
existenþa. Cele mai multe amintiri trãite de noi, fa -
milia Bãinþan, au fost în domeniul învãþãmântului ºi
culturii.

Împãtimit de culturã, de muzicã în spe cial,

profesorul Valentin Bãinþan a trãit o viaþã autenticã,

atrãgând în viaþa spiritualã oameni tineri ºi vârstnici

din lumea ruralã. Prin aspiraþia de a da nou sens

vieþii, prin muzica coralã, a clãdit o nouã lume bazatã

pe valorile culturale, patriotice ºi mo rale. Alãturi de

familiile co riºtilor din Finteuºu Mare, ne-am cãlãuzit

gândurile de reuºitã ºi împlinire prin culturã. Am

reuºit sã cu nosc majoritatea familiilor coriºtilor din

Finteuºu Mare, în spe cial a familiilor Nistor Dragoº,

Adrian ºi Valer Barbu, Vic tor Zamfirescu, Nistor Morariu,

Gheorghe Mãrieº, Grigorie Muntean, Gheorghe

Vãlean, Vasile Coteþ, Nicolae Buda, Ioan Uþã.

Întorcându-mã la anii din urmã, reþin data de

28 octombrie 1973, când am fost împreunã cu soþul

meu la sãrbãtorirea ºcolii din Finteuºu Mare la 125 de

ani de existenþã. Programul ar tis tic a cuprins un

montaj coral extrem de plãcut, armonios conceput,

care m-a impresionat foarte mult, corul de copii fiind
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încadrat de corul mare, ambele sub conducerea înv.
Valer Coteþi. Corul mare a evoluat sub conducerea
lui Ro man Sadoveanu.

La data de 22 au gust 1976, i s-a fãcut soþului
meu propunerea de a prelua conducerea corului bãr -
bãtesc, propunere fãcutã de cei mai valoroºi membri
ai corului, iniþiatorul fiind tenorul Nistor Dragoº, ta -
tãl actualului dirijor, prof. Andrei Dragoº.

Dupã o muncã asiduã, cu multe repetiþii ºi per -
severenþã, au participat la diferite spectacole cu oca -
zia unor evenimente, bucurându-se de aprecieri pe
plan lo cal, naþional ºi internaþional.

Am trãit alãturi de soþul meu, pe care l-am în -
soþit în multe turnee, satisfacþia rezultatelor de ex -
cepþie, iar în semn de preþuire le-am oferit o Carte de
Onoare, în care au semnat înalte personalitãþi ale isto -
riei ºi culturii naþionale, precum Nichita Stãnescu,
Adrian Pãunescu.

Cântecele patriotice, colindele intrate în re per -
toriul dirijorului au încântat auditoriul, dar mai ales
cântecul Treceþi, batalioane române, Carpaþii! cântat pri -
ma datã de ei dupã eliberare, chiar ºi înainte, când era
interzis, însã în cercuri mai restrânse.

Ca o recunoaºtere a muncii ºi strãdaniilor di -
rijorului prof. Valentin Bãinþan, a celor 50 de ani de
activitate dirijoralã, 27 de ani în fruntea prestigiosului 
cor bãrbãtesc din Finteuºu Mare, vrednicul sãu ur -
maº, prof. Andrei Dragoº, împreunã cu formaþia co -
ralã, a organizat Festivalul Coral „Valentin Bãinþan”,
ajuns la a III-a ediþie.

Rezultatele muncii dirijorului prof. Andrei
Dragoº din cei zece ani de când se aflã la conducerea
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corului nu s-au lãsat aºteptate, obþinând numeroase
premii.

Fa milia Dragoº, recunoscutã pentru ospi ta li ta -
tea ºi demnitatea ei, a întregit activitatea culturalã din
Finteuºu Mare cu o echipã de dansuri populare, for -
matã din douã generaþii, condusã de inimoºii pro -
fesori Maria ºi Andrei Dragoº – dirijorul ºi solistul
corului, împreunã cu soþia.

Hãrnicia ºi talentul membrilor familiei Dragoº
sunt recunoscute. Fiul lor, Nistorel, a absolvit Con -
servatorul, iar Iuliana con duce Ansamblul Naþional
„Transilvania” din Baia Mare, obþinând deosebite
suc cese ºi aprecieri în þarã ºi strãinãtate.

Cu nostalgie îmi amintesc cã dupã îmbolnãvirea 
soþului meu, Corul Bãrbãtesc din Finteuºu Mare, pe
care l-a iubit atât de mult, ne-a colindat ul tima datã în
ziua de 21 decembrie 2009, ziua soþului meu, înainte
cu patru luni de moartea lui. Dovadã grãitoare au
rãmas pozele cu soþul meu în mijlocul colindãtorilor;
deºi era slãbit, a ieºit afarã sã-i întâmpine. Valer
Dragoº, fratele dirijorului Andrei Dragoº, a pus guba
lui pe umerii soþului meu, care îl numea pe Valer
mâna lui dreaptã. Frumoasele colinde au fost o
revelaþie nu numai pentru noi, ci ºi pentru locatarii
blocului în care locuim. I-am primit în casã, tratându-i 
cum se cuvine, iar dirijorul Andrei Dragoº i-a urat
soþului meu multã sãnãtate cu ocazia împlinirii a
85 de ani, încheind cu tradiþionalul „La mulþi ani cu
sãnãtate”, cântat de coriºti cu multã însufleþire, dar cu
lacrimi în ochi. Au primit din partea soþului meu câte
o carte scrisã de el, „Cântec din sufletul neamului”, iar 
nepoþica noastrã, Manuela, le-a oferit câte un cocuþ!
Au plecat de la noi tot colindând, aºa cum au venit, iar 
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noi am rãmas cu sufletele împãcate cã, de ziua lui,
soþul meu a fost onorat cu aceastã plãcutã surprizã
fãcutã de prof. Andrei Dragoº ºi coriºtii lui.

Fa milia Dragoº este demnã de tot respectul
nostru, prin grija purtatã soþului meu în timpul cât a
fost bolnav, interesându-se de starea sãnãtãþii lui, iar
prof. Andrei Dragoº, în vizitele lui, încercând sã-i
ridice moralul prin diferite relatãri despre cor, care
ºtia cã-l intereseazã ºi-i fac bine. Un mare sprijin am
avut din partea distinsei familii Dragoº ºi la orga -
nizarea ceremonialului de înmormântare a soþului
meu, precum ºi a parastaselor de pomenire. Le mul -
þumesc ºi pe aceastã cale, dorindu-le multã sãnãtate ºi
putere de muncã, iar vrednicului dirijor, prof. Andrei
Dragoº, multe succese ºi pe mai departe cu minunaþii
ºi neobosiþii coriºti din Finteuºu Mare, care sunt în -
drãgiþi nu numai în þarã, ci ºi peste hotare.

înv. Maria BÃINÞAN
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Corul din Finteuºu Mare s-a înfiripat din do rinþa de

a cinsti prin cântec tot ce are un popor mai scump, dragostea

faþã de istoria neamului ºi a þãrii sale. Acest mo ment i-a

fãcut pe finteuºeni sã adopte cântecul coral ca pe un mod de

existenþã, pe care, iatã, l-au onorat cu vrednicie timp de 90 de 

ani [1918-2008 – n. r.].



Un om, o viaþã închinatã
învãþãmântului,
culturii ºi cântecului

A vorbi despre Andrei Dragoº ºi ac ti -
vitatea lui, în cuvinte puþine, nu este deloc uºor, cãci
în personalitatea sa se contopesc deopotrivã: dascãlul
devotat profesiei, conducãtorul de instituþii de învã -
þãmânt, iniþiatorul ºi conducãtorul de formaþii ar tis tice,
dirijorul ºi interpretul de muzicã coralã, ini þiatorul ºi
organizatorul de manifestãri culturale.

În accepþia lui, dascãlul trebuie sã fie o fãclie

luminãtoare, un truditor pentru mai multã luminã ºi

un stâlp al înãlþãrii spirituale a vetrei de baºtinã. ªi a

dovedit aceastã menire a dascãlului prin fapte ºi ini -

þiative, prin multã trudã fãcutã cu pasiune, pricepere

ºi dãruire. Motivaþia o gãsim ºi în faptul cã dascãlul

s-a nãscut la sat, acolo unde s-a nãscut veºnicia, iar

satul a dat modele, Andrei Dragoº fiind unul  demn

de urmat.

L-am cunoscut în anii de început ai activitãþii

noastre de cercetãtor ºi slujitor al culturii, când das -

cãlul ºi-a început activitatea în vatra natalã Finteuºu

Mare ºi a devenit vajnic truditor pentru înãlþarea ei

spiritualã. Descopeream, atunci, nu numai pe das -
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cãlul de vocaþie, care a instruit ºi educat atâtea ge -

neraþii de elevi de la ºcolile pe care le-a slujit,

in suflându-le elevilor, nu numai dragostea pentru

ma teria predatã – biologia, ci învãþându-i sã descopere, 

sã performeze ºi sã trãiascã farmecul ºi frumuseþea

valorilor perene ale folclorului, exprimate prin cân -

tec, dans ºi port, într-o fericitã simbiozã. Acest dezi -

derat l-a înfãptuit prin ansamblurile folclorice pe care

le-a iniþiat ºi instruit, strãduindu-se sã le ridice mereu

nivelul si valenþele artistice. ªtia cã satul ascunde ta -

lente ºi aºteaptã a fi descoperite ºi valorificate.

Pe parcursul vremii i-am apreciat truda ºi ta -

lentul de in struc tor, uneori ca membru al juriului la

festivaluri, concursuri sau spectacole ocazionale, fie

cã s-au desfãºurat la „Stejarul”, unde odinioarã se

derula un im por tant fes ti val al cântecului, dansului ºi

portului pop u lar chiorean, fie cã se desfãºurau la

Finteuº, ªomcuta, Mireºu Mare, unde formaþiile sale

au evoluat la un bun nivel ar tis tic, exprimând au -

tenticitate ºi varietate, asta pentru cã la cârma for -

maþiilor se afla omul priceput deopotrivã la cântec,

dans, port pop u lar, care i-a asigurat succesul. An -

samblul folcloric botezat simbolic „Stejarul”, pe care

l-a iniþiat ºi condus, este una dintre realizãrile no -

tabile, cu care se poate mândri, asta ºi pentru cã „Ste -

jarul” a prins rãdãcini, dãinuind peste vreme.

L-am urmãrit la spectacolele corale, unele oca -

zionate de evenimente de la Finteuºu Mare sau de

aiurea. Eram atent la verva de foc prin care da suflare

cântecului. Odatã cineva m-a întrebat: „Oare cine este

bãiatul care cântã cu atâta vervã, de ºi-ar da ºi sufletul

pentru un cântec?” I-am rãspuns cã este das cãlul
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Andrei Dragoº, legat prin toate fibrele de viaþa
culturalã a satului, harnic, talentat ºi plin de iniþiativã.

Iniþiativele sale au fost numeroase. Între ele ºi
preluarea conducerii Corului bãrbãtesc din Finteuºu
Mare, dupã retragerea fostului dirijor Valentin
Bãinþan, asta pentru ca sã nu moarã aceastã formaþie
de elitã, cu o îndelungatã tradiþie ºi binecunoscutã
atât în þarã cât ºi peste hotare. Sub bagheta lui, corul
ºi-a îmbogãþit repertoriul ºi a fost întinerit prin atra -
gerea de tineri, asigurându-i-se astfel drumul cãtre
viitorime. Prin strãdania dirijorului de a întreþine o
tradiþie interpretativã, corul a fost invitat la concerte
ºi spectacole, la festivaluri care s-au desfãºurat în þarã
ºi strãinãtate, spre satisfacþia dirijorului ºi coriºtilor.

Festivalul coral interjudeþean „Valentin Bãin þan”,
iatã, o altã iniþiativã a lui Andrei Dragoº, menitã a
cinsti memoria dirijorului înaintaº, dar cu rosturi ºi pe 
linia revitalizãrii miºcãrii corale maramureºene ºi ro -
mâneºti, im por tant gen de manifestare spiritualã a
sufletului uman, din pãcate cam abandonat ne jus -
tificat dupã revoluþie. ªi câte suflete ºi inimi nu a
bucurat prin cântec acest cor, ca de altfel ºi formaþiile
iniþiate ºi conduse de cãtre Andrei Dragoº.

Andrei Dragoº ºi-a dovedit vocaþia sa, nu numai 
pentru cântecul coral, ci ºi pentru cel pop u lar. I-am
apreciat evoluþia la emisiunea „50 plus”, descoperind
ºi în aceastã participare logodirea sufletului sãu cu
cântecul.

Andrei Dragoº, un om care a trãit ºi trãieºte
pentru dans ºi pentru cântec, pentru culturã, pentru
înãlþarea spiritualã a semenului pentru care a trudit o
viaþã. ªi este un bun prilej ca la împlinirea vârstei de
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65 de ani, o vârstã atâta de frumoasã ºi plinã de
realizãri, sã-i urãm LA MULÞI ANI!, o viaþã lungã ºi
plinã de succese.

Pamfil BILÞIU
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Membrii corului au hotãrât [la retragerea de la

conducere a lui Valentin Bãinþan – n. r.] ca de des tinele

formaþiei sã se ocupe în continuare pro fesorul Andrei Dragoº,

adicã cel care scrie aceste rânduri. Nu ºtiu ce-au gândit ºi ce

curaj au avut colegii mei din cor când au fãcut aceastã

propunere, dar probabil o altã soluþie rapidã ºi la îndemânã nu 

era în mo mentul respectiv. // În spectacolul festiv am dirijat

douã piese, „Când frumoasa Românie” ºi „Maria neichii,

Ma rie”, dupã care moderatorul spec tac o lu lui, Teodor

Ardelean, a spus „... iatã noul dirijor al corului din Finteuº”.
Desigur, am fost încântat, dar ºtiam ce greu va fi în continuare

da toritã faptului cã în activitatea corului nu existã momente de 

pauzã. [...] // Timpul trecea greu, re petiþiile îmi puneau

probleme deoarece colegii mei aºteptau probabil lu cruri noi ºi

deosebite, dar acestea nu puteau apãrea deoarece nu aveam

experienþa necesarã ºi drumul pe care-l parcurgeam era cel nor -

mal, noi trebuind sã pãstrãm repertoriul la care mai adãugam

câteva piese cu caracter religios, domeniu în care eram deficitari.



Omul Andrei Dragoº, 
care s-a dedicat cu toatã fiinþa,
cu toate forþele, cu toatã inima,
cu tot sufletul educaþiei ºi culturii
satului sãu

Acum, când încerc sã adun de prin un -
gherele sufletului ce aº vrea sã spun în aceste câteva
rânduri despre bunul meu coleg ºi consãtean (acum),
mi-am dat seama cã, în ul tima vreme, am descoperit
un nou mod de a privi lumea, realitatea, viaþa. Su -
ferinþele întâlnite pe drum mi-au arãtat cã în fiecare
dintre noi existã un spaþiu lãuntric fãrã bariere, fãrã
limite sau restricþii. Existã un spaþiu cât se poate de
real, de adevãrat. Acest spaþiu nu poate fi cunoscut
decât de cel care este gata sã-l exploreze. Ajungi acolo
mergând doar pe „drumul sufletului”.

Dupã o etapã din evoluþia noastrã prin viaþã, ne
gândim cu drag la anii de ºcoalã, când am pãºit sfioºi
în curtea liceului din ªomcuta Mare.

Acolo, printre elevii nou veniþi „la oraº”, se afla
ºi Andrei Dragoº, un copil subþirel, cu pãrul inele,
vesel, plin de haz ºi bunã dispoziþie.

Nãscut într-un sat de mare valoare culturalã, sat 
în care cântecul exprimã dragostea de glia strã mo -
ºeascã, dragostea de Dumnezeu, dintr-o familie de
oameni harnici, credincioºi ºi iubitori de frumos.
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Mama sa (parcã o vãd ºi acum), o femeie mi -
nunatã, harnicã ºi mult interesatã de creºterea ºi edu -
caþia fiului ei mai mare, Andrei. Aceastã mamã,
pe rechea bãrbatului ei, supusã ºi modestã, pavãza
copiilor ei, prefera sã le lase lor tot binele, iar ea sã se
lupte cu toate relele, greutãþile ºi grijile!

Încã din clasa a IX-a, întâmplarea a fãcut ca
Andrei sã stea în banca din spatele meu. Mereu pus pe 
glume, ne distram grozav mai ales la orele de limba
latinã, când doamna profesoarã Petcu (Dumnezeu sã
o odihneascã) îl provoca la rãspuns. Cum toate nu -
mele cazurilor gramaticale se terminã în –tiv (no -
minativ, genitiv, dativ etc.), Andrei, profitând de un
mic de fect de auz al doamnei profesoare, ºi fiind
provocat la rãspuns ca sã facã analiza substantivelor
dintr-un text, rostea încet primele silabe ale denumirii 
cazului, iar apoi, cu glas deosebit de tare, ul tima
parte, ºi anume „tiv”, iar doamna profesoarã îl lãuda
pentru rãspunsurile sale bune. Nu vã spun ce mult ne
amuzam noi! ªi multe alte nãzbâtii savuroase am trãit
în toþi anii aceia minunaþi.

Au urmat primii paºi cãtre facultate, care sunt ºi
primii paºi cãtre viaþã ºi responsabilitãþi. Vremea do -
rinþelor a fost înlocuitã pentru elevul zglobiu din liceu 
cu vremea lui „trebuie”. Viaþa se extinde.

Cu o mare pasiune pentru artã, cânta atât de
frumos, dar cum dansa...! (nici nu se putea altfel,
þinând cont cã s-a nãscut ºi a crescut în satul Finteuºu
Mare). Doamne, ce voce dumnezeiascã avea ºi rã -
posatul sãu tatã!

Andrei a urmat Facultatea de ªtiinþe Naturale ºi
Agricole. Dar ºi stu dent fiind, nu a pãrãsit muzica.
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Cânta în or ches tra studenþilor ºi ne încântau cu mu -
zica lor sâmbãtã seara.

A devenit apoi profesor la ºcolile din Sãpânþa
(unde, la fel, a for mat o orchestrã împreunã cu pro -
fesorul de muzicã ºi cu alþi tineri din ºcoalã), Curtu -
iuºu Mare, iar apoi în Finteuºu Mare (aici, în calitate
de profesor-di rec tor, de unde s-a ºi pensionat).

Dragostea pentru frumos, pentru muzicã,
pentru dans nu l-a pãrãsit nici acum. A înfiinþat
Ansamblul Folcloric „Stejarul”, cu scopul de a culege
ºi conserva tradiþia popularã – costum, dans – ºi 
cântec – dirijeazã faimosul cor bãrbãtesc din Finteuºu
Mare, a cãrui faimã a depãºit hotarele patriei.

În toate concertele sale, la toate spectacolele, nu a
renunþat nici o clipã la educaþia tinerilor, la obser vaþii
privind conduita lor. E adevãrat cã un ed u ca tor „se
consumã ca o lumânare pentru a-i lu mina pe alþii”.

Este alãturi de sãtenii sãi atunci când sunt dez -
orientaþi, îi dojeneºte pãrinteºte atunci când greºesc.
ªi-a aplecat urechea la rugãminþile unui pãrinte care
deplângea greºeala copilãreascã a fiului/fiicei lui.

Acestea sunt puþinele cuvinte din multele gân -
duri pe care le am despre Omul Andrei Dragoº, care
s-a dedicat cu toatã fiinþa, cu toate forþele, cu toatã
inima, cu tot sufletul educaþiei ºi culturii satului sãu.
Doar aºa putem fi adevãraþi dascãli, fericiþi pentru cã
trãim prin elevii noºtri, cu elevii noºtri ºi vom trãi
chiar ºi dupã apusul vieþii în elevii noºtri.

Acest eveniment nu se constituie într-o lansare
de carte. El ne in tro duce în universul unui OM o -
biºnuit al comunitãþii noastre, care rãspunde la
numele de ANDREI.

prof. Dana BOGDAN
(o fostã colegã)
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Andrei Dragoº – un om de mare
caracter, serios, disciplinat,
talentat, un om care în fiecare
împrejurare  dã dovadã de multã
seriozitate ºi competenþã,
respectându-ºi întotdeauna
cuvântul

Despre persoana ANDREI DRAGOª se
pot spune multe lucruri ºi bineînþeles numai lucruri
frumoase.

Îl cunosc pe Andrei Dragoº de foarte mulþi ani,

prin prisma unor colaborãri pe care le-am avut pe

plan ar tis tic participând la multe confruntãri care au

avut loc atât la nivel de judeþ, cât ºi la cele pe plan

naþional.

Dacã ar fi sã-i fac un portret aº începe în felul

urmãtor: un om de mare caracter, serios, disciplinat,

talentat, un om care în fiecare împrejurare dã dovadã

de multã seriozitate ºi competenþã, respectându-ºi în -

tot deauna cuvântul.

În calitatea de di rec tor al ºcolii gen er ale din

Finteuºu Mare, pe lângã munca de educaþie, datoritã

talentului cu care s-a nãscut ºi pe care, bineînþeles, l-a
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cultivat pe plan ar tis tic, s-a preocupat în permanenþã
de promovarea folclorului autentic (nepoluat) fiind
un an i ma tor ºi in struc tor consecvent, aducând la ram -
pa scenei talente care în timp au devenit cu nos cute pe
plan naþional.

A activat în calitate de corist ºi solist în cadrul
Corului Bãrbãtesc din Finteuºu Mare, un cor cunoscut 
atât pe plan naþional, cât ºi în afara þãrii.

Dupã trecerea în nefiinþã a dirijorului ºi omului
de mare culturã Valentin Bãinþan, Andrei Dragoº a
preluat bagheta corului, conducându-l cu multã com -
petenþã, abordând un repertoriu care menþine treazã
dragostea de neam ºi þarã ºi, nu în ul tima instanþã,
credinþa în Dumnezeu.

Aurel BOLBOS
dirijorul Corului mixt al Bisericii Ortodoxe

„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”
din Copalnic Mãnãºtur;

tenor în Corala ARMONIA Baia Mare 
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Andrei Dragoº – Aniversare

„Dragostea de þarã este unul din cele mai nobile
sentimente, pãstrarea ºi cultivarea lui la tânãra

generaþie este o datorie sfântã ºi obligatorie.”
(Andrei Dragoº)

Cine nu a auzit de Corul Bãrbãtesc din Fin -
teuºu Mare? Un cor de înaltã þinutã, care în anul 2018,
la 1 Decembrie, va sãrbãtori 100 de ani de existenþã ºi
care a strâns de-a lungul anilor – ca într-o cununã de
spice de grâu adusã ofrandã lui Dumnezeu de cãtre
þãranii noºtri pe Rãstignirile din crucile drumurilor de 
þarã – vocile remarcabile ale fiilor satului, având ºi
dirijori pe mãsurã. Când în anul 2003 renumitul di -
rijor Valentin Bãinþan se retrãgea, din mo tive de sã -
nãtate, de la cârma acestui minunat cor, ea va fi
pre luatã de cãtre domnul profesor Andrei Dragoº, fiu
al satului. Proaspãtul dirijor a moºtenit o voce de aur
de la tatãl sãu, Nistor Dragoº, la rându-i un mare
solist al corului, cor de elitã care ani de-a rândul a
ridicat sãlile de spectacol în picioare, prin repertoriul
sãu ales cu grijã, valorificând vechile creaþii româneºti 
din Þara Chioarului ºi nu numai, transmise cu mân -
drie ºi demnitate din tatã în fiu.

Corul Bãrbãtesc din Finteuºu Mare ºi-a început
activitatea sub denumirea „Corul Plugarilor”, la
1 Decembrie 1918, cu prilejul Adunãrii Populare de la
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ªomcuta Mare. Debutând la aceastã datã memorabilã, 
corul se va contopi pentru totdeauna cu neamul din
care a luat fiinþã ºi cãruia i se dedicã în continuare sub
deviza: „Ne-am unit inimile, gândurile ºi glasurile
pentru a proslãvi prin cântec neamul românesc”. În
acest fel, de-a lungul existenþei acestui neasemuit cor
sãtesc, cu toate vitregiile pe care le-a traversat în isto -
ria sa zbuciumatã poporul român, el a continuat, în
condiþii deosebit de nefavorabile, demersul sãu în
slujba colectivitãþii rurale, dar ºi naþionale, în vederea
pãstrãrii patrimoniului nostru cul tural ºi transmiterii
acestuia generaþiilor tinere. În vremuri de restriºte
activitatea ansamblului coral finteuºean s-a desfã ºu -
rat în sfântul lãcaº din comunã, „unde vrãjmaºii nea -
mului românesc n-au îndrãznit sã dea cu barda
de cisiv,” aºa cum afirmã dirijorul ac tual al corului,
profesorul Andrei Dragoº.

„A fost destinul meu sã vin în lume în satul în
care cântecul exprimã cel mai profund dragostea de
glia strãbunã ºi de Dumnezeu” este mãrturisirea de
suflet a lui Andrei Dragoº. Dacã a fost mâna desti -
nului de a se naºte ºi de a rãmâne în comunitatea
sãteascã, devenirea ca dascãl ºi men tor cul tural se
datoreazã pasiunii sale pentru muzicã ºi dans pop u -
lar. Dedicat sufleteºte muncii asidue, dragostea
pentru prunci, pãrinþii ºi bunicii acestora s-a reflectat
pe parcursul întregii sale activitãþi.

De câþiva ani, sub conducerea domnului pro -
fesor Andrei Dragoº, se deruleazã proiectul „Preaslã -
virea prin cântec a neamului românesc ºi a limbii
române”. Acest proiect are menirea de a facilita le -
gãtura de suflet între românii de aici ºi cei aflaþi din -
colo de fruntarii. Prin acest proiect vocile bãrbaþilor
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din Finteuºu Mare s-au fãcut auzite în di verse me -
tropole ale lumii.

„Întotdeauna trebuie sã dai ca sã poþi spera sã
iei”, constituie profesiunea de credinþã a profesorului
ºi dirijorului Andrei Dragoº.

La Mulþi Ani, Domule Profesor! Mult succes ºi
putere de muncã în slujirea frumosului!

Florica BUD
4 octombrie 2012
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 [În anul 2007, în noiembrie, în turneul din

Italia – n. r.] am revenit la Biserica „Sfânta Cruce” [din

Torino – n. r.] ºi am luat parte la Sfânta Litur ghie, la

finalul cãreia am susþinut al doilea con cert. Pentru noi a fost 

o lecþie de unitate ºi credinþã în Dumnezeu. La scurt timp

dupã sosirea noastrã, bise rica a devenit neîncãpãtoare

pentru românii veniþi sã-ºi aline sufletul ºi dorul de casã ºi

þarã prin par ticiparea la Liturghia duminicalã. Liturghia

ºi întreg concertul a fost o încântare, o rugãciune cãtre

Dumnezeu, pentru sãnãtate, prosperitate, bu nãsta re,

pentru þara ºi poporul român.



E om de la þarã, ºi îi place aºa!

Cântã de când îl ºtiu ºi de când se ºtie. Nu
ºtiu, nici nu îl voi întreba vreodatã dacã a cântat
melodia celor de la Des per ado în care ei spun cã sunt
de la þarã ºi le place aºa. I s-ar potrivi tare bine! A
umblat prin lume dar s-a întors întotdeauna la el în sat 
ºi dacã vorbeºti cu cineva ºi îi spui despre Finteºu
Mare va spune cã ºtie despre corul de acolo. Iar de o
bunã bucatã de vreme, corul este asociat cu numele
lui Andrei Dragoº.

L-am avut invitat în emisiuni, ne-am întâlnit cu

di verse ocazii, l-am auzit cântând dar mi s-a întipãrit

în minte un lucru spus de el. Are trei copii stabiliþi în

Baia Mare dar niciodatã nu a rãmas peste noapte sã

doarmã la ei. Nu pentru cã nu i-ar iubi, nu pentru cã

nu îi place cum ºi-au amenajat locuinþele. E prea

aproape de Finteuºu Mare ºi se simte tras cãtre sat ca

ºi pilitura de fier spre mag net.

E prea aproape… Pentru el nu e prea departe

oriunde ar fi, când e vorba de mers spre casã. Îl vãd în

stare sã vinã pe jos, ca ºi soldaþii din rãzboaie, dupã ce

s-au încheiat luptele ºi ei ºtiu cã e vremea sã lase puºca 

ºi sã punã mâna pe coasã ºi pe sapã. Pãmântul s-a

înþelenit, e timpul sã fie lucrat ºi sãmânþa pusã în glie.

Aºa ºi-a zis ºi el când corul era cât pe ce sã devinã

amintire. Sãmânþa fusese pusã de cãtre un Dragoº,
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Nistor, unchi (dacã nu mã înºel!) al lui Andrei. Tot
dascãl, tot pa triot înflãcãrat. De altfel, primul spec -
tacol al Corului plugarilor din Finteuºu Mare a fost de 
1 Decembrie 1918. Nu e de mirare cã dintr-un sat mic
din Maramureº au fost fãcute cunoscute cântece pa -
triotice puse la întuneric de cãtre comuniºti. Ei cântau
Treceþi, batalioane române, Carpaþii când alþii nici mãcar
nu îndrãzneau sã spunã pe la colþuri cã simt ro mâ -
neºte.

Prin 1978 se împlineau 60 de ani de la înfiinþarea 
ºcolii gen er ale din Vãlenii ªomcutei. Dupã spectacol,
vãlenaºii (care ºi ei aveau cor, mai puþin cunoscut) ºi
finteuºenii s-au aºezat la masã, mare ºi bogatã, întinsã
în Cãminul cul tural. Dupã ce au ciocnit un pahar cu
pãlincã, dirijorul finteuºenilor s-a ridicat în picioare, a 
dat tonul la cântec ºi toþi coriºtii, împrãºtiaþi prin salã,
au început sã cânte cântece patriotice. S-au ridicat
atunci toþi mesenii ºi mâncarea ºi bãutura au trebuit
sã mai aºtepte. Începuse un alt spectacol…

Andrei Dragoº e un om de la þarã. ªi îi place la el
în sat, la el în þarã. Bunã, rea, este þara lui ºi inima lui
bate româneºte. În acelaºi ritm cu alta, mare, a corului
din Finteuºu Mare.

Ioan BUDA ÞEÞU
jurnalist „Glasul Maramureºului”,

Baia Mare
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De la 1 Decembrie 1918
la „Românii au tal ent”!

Rare sunt momentele din viaþã în care
omul are revelaþii! În noaptea aceasta (3/4 octombrie
2012) eu m-am întâlnit cu o revelaþie! Pornitã de la un
di a log pe fb. Un di a log simplu, cinstit ºi profund, cu
un OM care, la ora douã noaptea, mi-a adus aminte de 
un fenomen cul tural uluitor!

Cu o ureche ascultam o emisiune tâmpitã la tv,
despre averea (ne)cinstitã a unui contemporan (o as -
cultam, în timp ce, paradoxal, postam pe fb argu -
mente în favoarea inteligenþei ºi creativitãþii ro mânilor
care sunt ignoraþi de stãpâni).

Eram, ca de obicei, revoltat de nepãsarea cu care
sunt tratate valorile româneºti tocmai de cãtre cei
care, întâmplãtor ºi temporar, ocupã funcþii de con -
ducere în schema stãpânirii. Nici nu aº fi crezut cã
vine o luminã... Nici nu aº fi crezut cât de simplã, purã 
ºi perfectã este aceastã sãgeatã luminoasã! Numele ei
este CORUL DIN FINTEUªU MARE! Un pansament
pentru rãnita idee de românism! Un pansament
pentru toþi românii care, huiduiþi ºi cãlcaþi în picioare
de cãtre americanizatele ºi europenizatele grupuri de
interese foarte televizate, aveau nevoie de o con fir -
mare. O confirmare cã România Adevãratã existã ºi cã 
românii adevãraþi, care þin la þara lor ºi se declarã
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patrioþi (în ciuda leprelor cumpãrate pe dolari ºi
euro!) nu negociazã noþiunea de român!

De la înfiinþarea sa, în 1918, pânã în miezul
internetizat al fb-ului, Corul din Finteuºu Mare al
României Eterne este arcul duios, melodios, profund,
bãrbãtesc ºi adevãrat al neamului românesc! De la
primul con cert susþinut la 1 Decembrie 1918 în ªom -
cuta Mare, centrul Districtului Chioar – unde românii
aºteptau cu înfrigurare sã primeascã veºti de la Marea 
Adunare Naþionalã de la Alba Iulia, unde trebuia sã
se ia hotãrârea de fãurire a României Mari – când erau 
conduºi de Nistor Dragoº, trecând peste al doilea
prãpãd mondial (când ºi-au pierdut dirijorul), corul
renãscut de învãþãtorul Gheorghe Pop, care s-a for -
mat în Banatul lui Ion Vidu, ºi mai târziu corul a fost
remarcat de Adrian Pãunescu ºi pus de cãtre acesta,
definitiv, pe orbita marilor valori naþionale. Pe vre -
mea aceea, corul era condus de Valentin Bãinþan.
Pentru istorie, este bine sã spunem faptul cã Adrian
Pãunescu, dupã ce a ascultat (ºi imprimat) cântecul
Treceþi, batalioane române, Carpaþii! (interzis de tâm piþii 
acelor vremuri), s-a dus per sonal la Ceauºescu ºi l-a
convins sã ridice interdicþia nemernicã pusã asu pra
acestui cântec. Aºadar, în decembrie 1989, toþi ro -
mânii cântau Treceþi, batalioane române, Carpaþii!

Nealterat, pur ºi curat, corul trece maiestuos peste
vremurile grele ºi incerte aduse de anii ’90, cântând cu
dãruire ºi îmbogãþindu-ºi neîncetat re pertoriul.

Din 2003 corul este preluat de prof. Andrei
Dragoº, care iniþiazã o serie de proiecte moderne ce au 
dus sãgeþile cântecului românesc în cele patru zãri,
ajungând pânã în oraºul lui Mo zart, Salzburg. Apre -
cierile ºi diplomele primite de-a lungul vre mu rilor
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sunt palide în raport cu valoarea corului. Con secvenþi 

ºi conºtienþi de valoarea lor, s-au dus la Marea Pã -

cãlealã numitã în bãtaie de joc „Românii au tal ent”,

unde au ridicat sala (ºi pe unul din iluºtrii anonimi

din juriu) în picioare! Bineînþeles cã n-au câºtigat

aceastã fãcãturã de competiþie. ªi asta pentru simplul

motiv cã pãcãleala asta cumpãratã de la americani

n-are nici o legãturã cu adevãraþii români care au tal ent!

Pentru cã aºa sunt vremurile în România ma nelizatã,

americanizatã, prostitã ºi furatã chiar ºi de Doina lui

Eminescu...

Copiii noºtri nu aud la nici un post de ra dio/tv

cântecele adevãrate ale neamului nostru (pentru cã

nu se înscriu în directivele globalizãrii, trasate de

„finanþatori”) ºi pentru cã, pânã nu vom reînvãþa cã

TREBUIE sã ne IMPUNEM cultura ºi valorile ade vã -

rate, vom fi la mâna celor care ne bagã pe radiouri, de

20 de ori pe zi, cântarea aia cu Geta ºi ghiveta!

Acum, la ceas aniversar, îi urez dirijorului prof.

Andrei Dragoº viaþã lungã ºi seninã, pentru cã ceea ce

înfãptuieºte el, împreunã cu corul pe care-l con duce,

ne dã certitudinea cã, orice ar face duºmanii ideii de

românism, oricâþi bani ºi forþe ar implica în politica

lor de globalizare, gena purã ºi creatoare a românilor

are o sãgeatã invincibilã: CORUL DIN FINTEUªU MARE!

El este curcubeul nemuritor dat de Dumnezeu nouã,

pe care nu îl poate atinge nimic!

Aceasta este revelaþia mea din noaptea de 3 spre

4 octombrie 2012. Mã învelesc cu ea ºi vã zic vouã,

contemporanilor, cã, totuºi, Dumnezeu ne iubeºte!

Cristian BUICÃ
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…sã-i placã ºi lui Dumnezeu!

Cândva, demult, nu ºtiu unde ºi nu ºtiu
când, l-am pândit în culise. La un spectacol. Abia de
ºi-a putut strivi lacrimile între gene. Nu vroia – cum
nici astãzi n-ar vrea, Doamne, fereºte! – sã-i surprindã
cineva privirea înumezitã! Se dansa ori se cânta pe
placul inimii lui de ROMÂN IUBITOR DE ÞARÃ ªI DE

NEAM, IUBITOR DE ROMÂNESCUL NEPIERITOR? Ier -
tare, iubite cetitor, nu-mi amintesc! Tot aºa de bine
putea fi o prestaþie scenicã jalnicã, pe care o plângea
cu sufletul sãu îndurerat ºi împovãrat de atâta strâm -
bãciune, rãutate, minciunã, prefãcãtorie, sub pro duc -
þie ºi fals culturalism, mahalagism, periferism ºi
ma nelism insuportabil! Care, din nefericire, ne asu -
presc din toate pãrþile! Înlãcrimase nu o datã, chiar
dacã uneori, unii, nu-i vedeau ochii înrouraþi! Cãci
sufletul sãu, cugetul ºi simþirile sale tânjesc dupã
ROª - GALBEN - ALBASTRUL AUTENTICULUI STRÃMO -

ªESC, AL ARTEI TRADIÞIONALE ROMÂNEªTI! Pe care le 
slu jeºte cu înflãcãratã devoþiune de intelectual român! 
În slujba cãrora s-a pus cu înþelepciunea harnicului,
ri gurosului, statornicitului þãran român – finteuºean,
maramureºean! Dar ºi cu superioara înþelegere a des -
tinului uman, din perspectiva fãuritorului de ºcoalã
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sãteascã nouã, din viziunea clarã a profesorului de
biologie! De biologie! De Viaþã, aºadar! În þe le -
gãtorului acesta de viaþã – OMULUI DE DAR ªI HAR,

DE CULTURÃ ªI DE ªCOALÃ, DE MUNCÃ ªI CO LE -

GIALITATE, DE COMUNIUNE ªI COLECTIVITATE –
încerc sã-i mur mur un cântec de preþuire, ceva din
sufletul unui apropiat! Ce onoare pentru mine sã pot
spune prieten! Adevãrat rostesc onoare, depunând
mãrturie aici cu întâlnirile în emisiuni (iertaþi, dom -
nule profesor, cã au fost atât de puþine!) ºi cu spec -
tacolele unde drumurile ni s-au intersectat, uneori
chiar dânsul provocând aceastã întretãiere de cãrãri
scenice, fericitã pentru mine! Lucrarea Domniei Sale
este cu atât mai grea – încãrcatã ºi plinã de sensuri ºi
semnificaþii! – cu cât continuã osârdia culturalã a unor 
CORIFEI, dintre carele cel mai din urmã plecat sã
întregeascã ºi sã dirijeze coruri îngereºti este PRO -

FESORUL, CÃRTURARUL, COMPOZITORUL, MU ZI -

CO LOGUL, CTITORUL ªI DIRIJORUL DE CORURI

VA LENTIN BÃINÞAN! Într-un mo ment de mare cum -
pãnã, când INSTITUÞIA CULTURALÃ – DE-O VÂRSTÃ

CU MAREA UNIRE!!! –  CORUL BÃRBÃTESC DIN FIN -

TEUªU MARE s-ar fi putut desfiinþa, ar fi putut dis -
pãrea, devenind tristã amintire, PROFESORUL

ANDREI DRAGOª a avut magistrala conºtiinciozitate
a responsabilitãþii omului de culturã!!! ªi nu a lãsat a
se petrece o astfel de mare pierdere! Este asta în -
deajuns pentru a-l îmbrãþiºa cu superlativele pe care
cu asupra de mãsurã le meritã? Este! Sã spun cã ini -
þierea ºi organizarea anualã (devenind, neîndoielnic,
tradiþie în plan lo cal ºi apoi mare sãrbãtoare culturalã
naþionalã ºi – de ce nu? – internaþionalã!) a Festi -
valului Coral „Valentin Bãinþan” îi aparþine? Spun!
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Cã a dus CORUL DIN FINTEUªU MARE prin lume, pe
acolo pe unde nici un consãtean de-al Domniei Sale
nu îndrãznea a gândi sã ajungã? Spun, cu tãrie spun ºi 
aceasta!!! Adicã, strig! Cãci trebuie sã se audã peste tot 
în lume cã PROFESORUL, DIRIJORUL ANDREI DRAGOª

– onorant îngãduindu-ne în contemporaneitatea sa! –
munceºte pentru neamul nostru românesc, pentru
cultura ºi devenirea noastrã, trudeºte pentru români,
maramureºeni ºi finteuºeni cu dragoste nemãrginitã
ºi necondiþionatã!!! Cu încredinþarea neclintitã cã ori -
ce ºcoalã este o catedralã a educaþiei, cum orice bi -
sericã este o catedralã a credinþei! Sentimente cu care
con duce MADRIGALUL BÃRBÃTESC ºi cu care du -
reazã în pietrele neuitãrii ACADEMIA CORALÃ de la
Finteºu Mare! Multã spornicie a talanþilor, cu rod
bogat ºi sãnãtate, DOMNULUI PROFESOR ANDREI

DRAGOª, cel care, în tot ºi în toate – ºtiind preabine cã
viaþa e fãurire, iarã nu filosofie – ne îndeamnã sã
înzidim o Românie frumoasã de „sã-i placã ºi lui
Dumnezeu”! Întru mulþi ºi luminoºi ani!

prof. Octavian BUTUZA 
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[...] pentru conducerea judeþului din perioada respectivã 
[comunistã – n. r.] Finteuºu Mare era un punct de ref e rinþã, 
unde îi aduceau pe cei veniþi de la Bucureºti cu diferite
probleme, pentru a-ºi muia su fletul în seva cântului promovat
de noi.



Per aspera ad ASTRA

Dacã vii din cuvânt seara în Finteuºu Mare
din Þara Chioarului sonurile corului bãrbãtesc pe vo -
ci egale din sat te trimit cu gândul departe în istorie,
cãtre societatea culturalã ASTRA, spre memorabilul
sãu dicton: „Per aspera ad ASTRA”. Sintagma i se
poate adresa astãzi ºi profesorului Andrei Dragoº,
dirijorul acestui cor, fost coleg la Institutul Ped a gogic
din Baia Mare, cãruia îi apreciez lucrarea durabilã în
slujba învãþãmântului ºi a neamului, prestigios ed u -
ca tor ºi distins om de culturã de care mã leagã o
amiciþie durabilã ºi amintiri memorabile.

Domnia Sa a fost unul din animatorii vieþii

muzicale în cadrul Clubului studenþesc al I. P. 3 Baia

Mare, nelipsit par tic i pant la concursurile de gen care

se organizau atunci în plan interjudeþean ºi naþional,

in ter pret, organizator, textier ºi compozitor, puternic

legat de locurile natale ºi de þinuturile mirifice ale

Chioarului.

Dupã absolvirea institutului a mers la catedrã,

la ªcoala Generalã din Finteuºu Mare, unde, ca în

Domnu’ Trandafir, se mai aflã ºi astãzi. Ni s-au în -

cruciºat de multe ori paºii în paginile vieþii, la catedrã

a obþinut performanþe de excepþie ºi, mai ales, a for -

mat oameni de caracter, a instruit formaþii ale elevilor, 

a obþinut premii la varii concursuri ºi festivaluri, dar,
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ceea ce este esenþial, a activat continuu în corul bãr -
bãtesc din Finteuºu Mare. În 2003 profesorul Andrei
Dragoº devine dirijorul acestui cor.

Astãzi, dupã ani ºi ani de creaþie ºi remarcabilã
expresie muzicalã ºi moralã, i se cuvine un laudatio
pentru repertoriu, ca încununare deplinã: Cântec din
sufletul neamului, Ardealul, Când frumoasa Românie, Hai
sã-ntindem hora mare!, Noi suntem cei chemaþi sã apãrãm,
Bubuie tunul, La datorie, Graiul neamului, Dacii ºi noi,
Colind, Hora Unirii.

Recentei apariþii editoriale, îi adresez în spir i tul
tradiþiei naþionale pe care o onoreazã autorul vechiul
dicton al ASTREI „Per aspera ad ASTRA”.

prof. univ. dr. Constantin CORNIÞÃ
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Nu ºtiu ce sã spun, cred cã avem noi noroc ºi

Dumnezeu þine cu aceastã grupare de români, dar totul a fost

extraordinar [la Paris, în anul 2005 – n.r.], am reuºit sã

încântãm sufletele celor departe de casã, sã-i facem sã-ºi aducã 

aminte de anii petrecuþi în România, de colindele ºi colacii

copilãriei.



Pãrinþii – un dar divin

„Enigmatici ºi cuminþi

Terminându-ºi rostul lor,

Lângã noi se sting ºi mor

Dragii noºtri, dragi pãrinþi.

Cheamã-i, Doamne, înapoi

Cã ºi-aºa au dus-o prost,

ªi fã-i tineri cum au fost,

Fã-i mai tineri decât noi.”

Am ales acest frag ment din memorabila poezie
„Ruga pentru pãrinþi” a lui Adrian Pãunescu cântatã
cu glas divin de ªtefan Hruºcã, pentru cã întotdeauna
mi-am dorit sã le dedic aceste versuri într-un cadru
spe cial, lor, pãrinþilor mei, ºi acum, printr-o în tâm -
plare fericitã, s-a ivit ocazia.

Orice copil îºi iubeºte pãrinþii ºi, necondiþionat,
noi, copiii, suntem lu mina ochilor pentru pãrinþii
noºtri. Un prov erb românesc mai spune aºa: „Prie -
tenii þi-i alegi singur, neamurile þi le dã Dumnezeu”.
Oare sã fie aºa? Nu ºtiu, dar pot spune cã am mul -
þumit de multe ori lui Dumnezeu pentru pãrinþii mei
minunaþi, mama Maria ºi tata Andrei, ºi pentru cã
m-am nãscut într-o familie binecuvântatã. Eu nu pot
sã vorbesc despre tati, aºa îi spunem noi, cei trei copii
ai lui, Andrea, Nistor ºi Iuliana, fãrã sã o menþionez ºi
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pe mami. Eu nu îi vãd altfel, ei au fost împreunã tot
timpul, la ºcoala unde au muncit atâþia ani ºi de unde
s-au ºi pensionat, în acþiunile cul tural-artistice unde
am participat cu Ansamblul „Stejarul” sau la con -
cursurile ºi olimpiadele ºcolare, în vizitã la bunicii din 
partea mamei, de la Topliþa (jud. Sãlaj). Ei au fost, sunt 
ºi vor fi pentru mine liniºtea din dimineþile de du -
minicã, mirosul livezilor de la „Hij”, lu mina soarelui
de primãvarã, albastrul fãrã pereche al cerului de
Finteuº, cei care mi-au dãruit cea mai mare moºtenire
pe care o poate avea un om, credinþa ºi educaþia.

Am sã vã mai spun cã tata Andrei, aºa îi spune
nepotul Dragoº, deþine niºte lucruri magice pentru
nepoþii lui: tractorul, chitara, albinuþele – da, tati are ºi 
albine. Este un bunic foarte bun ºi îºi iubeºte nepoþii
parcã mai mult decât pe noi. Ce am sã vã spun acum
va aduce zâmbetul pe buzele dumneavoastrã, cred cã
vã amintiþi de celebrul cântecel pe care îl învãþam toþi
copilaºii la grãdiniþã ºi în clasele primare „Florile
zâm besc la geam”, care avea la un mo ment dat versul
„Tata lucrã pe trac tor”. Eu aveam o mare nelãmurire
aici, tati era profesor, art ist, întotdeauna el e gant, chiar 
dacã fãcea agriculturã nu mi-l puteam închipui con -
ducând un trac tor. Ei, uite cã vremurile s-au schim -
bat, a venit libertatea mult doritã de toþi românii ºi tati 
a primit de la prietenii noºtri din Cornaux – Elveþia un 
trac tor, care, aºa cum am relatat mai sus, este acum o
mare bucurie pentru nepoþi.

Despre tatãl meu, Andrei Dragoº, s-au spus ºi
s-au scris multe lucruri frumoase, dovedite de strã -
dania lui. Eu nu vreau sã-l laud pentru cã este tatãl
meu, nici sã-i aduc aici un elogiu, m-am gândit chiar
sã spun cã uneori este o persoanã incomodã pentru
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unii, care nu iubesc adevãrul. Cã nu face com pro -
misuri ºi cã a avut de suferit – el nu a avut voie sã-ºi
dea gradele profesionale în vechiul regim pol i tic,
chiar dacã era un profesor foarte bun ºi fãcea multã
activitate ex traºcolarã în acest sens. Expediþiile sale cu 
elevii de la Curtuiuº ºi Finteuºu Mare în peºterile din
nordul Transilvaniei, campaniile de împãdurire care
se organizau tot cu ºcoala, grãdina ºcolii de la Finteuº. 
Tati este un om care chiar iubeºte natura ºi a res -
pectat-o cu multã sfinþenie. Nu mai vorbesc de acti -
vitãþile cul tural-artistice cu elevii: cor ºi dansuri
po pulare. A fost con sul tant în domeniul culturii tradi -
þionale pentru multe documentare ºi filme care s-au
fãcut în Maramureº ai producãtorilor Ioan Filip, Elise
Stan, regizorul Ioan Cãrmãzan.

Mi-a fost profesor de biologie ºi de muzicã în
ºcoala generalã, el m-a învãþat sã dansez ºi mai târziu
m-a susþinut foarte mult în cariera mea profesionalã
de la Ansamblul Folcloric Naþional „Transilvania”.
Era punc tual la ore ºi nu întârzia niciodatã, venea tot
timpul pregãtit ºi îmi plãcea foarte mult cã ne scria ce
preda pe tablã ºi desena cu cretã coloratã foarte fru -
mos, predând biologia era un lucru necesar pentru
elevi sã le fie exemplificate lecþiile. În acea vreme când 
cãrþile se vindeau „pe sub mânã”, reviste ºi albume de 
specialitate nici nu se puneau în discuþie, pentru noi,
elevii, era o mare bucurie sã vedem un an i mal ex otic
într-o pozã sau sã ne fie desenatã o floare în di verse
culori. Am sã vã mãrturisesc cã mi-a dat prima notã
de ºapte pentru cã nu am ºtiut lecþia. A fost o lecþie de
viaþã bunã pentru mine.

Dar, chiar dacã este in tran si gent, are prieteni
adevãraþi ºi oameni care-l respectã ºi-l iubesc sincer.
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În munca mea artisticã ºi de man ager, au fost multe
persoane cu care am avut diferite acþiuni, care îmi
spuneau: de ce nu mi-ai spus de la început cã eºti fata
lui Andrei. Eu nici nu ºtiam cã unele persoane îl
cunosc pe tati ºi, chiar dacã îi cunoºteam unele relaþii
cu oameni importanþi, eu am vrut sã demonstrez mai
întâi ºi sã fie mândru de mine când se va întâlni cu
acei oameni ºi îi vor spune. Sper cã am fost pânã acum
la înãlþimea aºteptãrilor pãrinþilor mei.

Profesorul Andrei Dragoº este un model pentru
noi ºi pentru mulþi elevi cãrora le-a fost dascãl, alãturi
de mama mea. Eu le mulþumesc amândurora pentru
cã mã iubesc ºi mã ajutã, ºi sper ca la rândul meu sã le
fiu de ajutor ºi bucurie ºi de aici încolo.

Iar la fi nal, o urare: La mulþi ani, sã fii sãnãtos ºi
voios sã-þi vezi cei patru nepoþi frumoºi, crescând
mari ºi cuminþi.

Cu dragoste ºi preþuire,

fiica, Iuliana Maria DÃNCUª
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Atitudinea transparentã
ºi naturalã faþã de copilul
din bancã

Cuvintele se îmbracã în emoþii în încercarea 
de a surprinde modul în care domnul profesor Andrei 
Dragoº a influenþat generaþiile de elevi ºi cadre di -
dactice care s-au perindat prin ªcoala din Finteuºu
Mare.

L-am cunoscut din minunatele excursii de la
Oradea de prin anii ’79-’80, când nici nu mã puteam
gândi cã urma sã fim ºi colegi de serviciu peste zece
ani. În ianuarie 1990, ºcoala din Finteuºu Mare m-a
primit cãlduros, ca într-o familie, în mare parte dato -
ritã domnilor profesori Dragoº, a cãror imag ine a
rãmas impecabilã atât în faþa celorlalte cadre di dac -
tice, cât ºi a elevilor.

În ipostaza de dascãl, se remarca prin atitudinea 
sa transparentã ºi naturalã faþã de copilul din bancã.
Ceea ce nu voi uita niciodatã este îndemnul domniei
sale: „pe copii sa nu-i minþim niciodatã, copilul are
dreptul sã ºtie adevãrul, ul te rior, el singur trebuie sã
aleagã”.

Este un bun organizator de acþiuni culturale,
portofoliul dumnealui însumând o multitudine de
astfel de evenimente, dintre care se evidenþiazã mai
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ales aniversarea ºcolii, aniversarea formaþiei corale,
schimburi de experienþã – parteneriatele de azi (Le -
tonia – Riga 1990, Elveþia – Cornaux 2006), festivalul
„Stejarul”.

Ca in struc tor de dansuri populare al An sam -
blului „Stejarul”, este iubit ºi apreciat de tinerii din
Finteuºu Mare, o dovadã a acestui fapt fiind stima ºi
consideraþia pe care o nutresc aceºtia faþã de dânsul.
Mulþi finteuºeni au reuºit sã cunoascã frumuseþile
unor þãri strãine datoritã turneelor prin Europa rea -
lizate atât cu echipa de dansuri populare, cât ºi cu
formaþia coralã.

La aceastã frumoasã vârstã, îi doresc sãnãtate,
rãbdare cu semenii, gânduri bune ºi

„LA MULÞI ªI BUNI ANI!”

 prof. Claudia DRAGOª
Finteuºu Mare
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Profesorul Andrei Dragoº
sau un destin împlinit

„Voci de un albastru profund plutind peste 
un verde de grâu când e el de doi laþi”, un cântec ce
„strãbate grijile de azi ºi greul dintotdeauna, cu grai
de dor ºi spunere fermã” scria jurnalista Angela
Monica Jucan despre Corul bãrbãtesc din Finteuºu
Mare. Aºa este aceastã minunatã „instituþie” coralã,
ce face cinste României ºi românilor oriunde s-ar afla,
de când destinele ei i-au fost date întru priceperea,
talentul, vasta culturã muzicalã ºi zbaterea pro fe so -
rului Andrei Dragoº, fiu al satului Finteuº.

Din 30 noiembrie 2003, de când dirijeazã acest
im por tant cor bãrbãtesc al Maramureºului, pro fe so -
rul Andrei Dragoº face istorie. Profesor de biologie
fiind, l-a ajutat sã cunoascã nu numai corpul omenesc, 
ci ºi sã pãtrundã în sufletul oamenilor cu care cola -
boreazã, iatã, de aproape un deceniu.

Pe dirijorul Andrei Dragoº îl ºtiu ºi eu de câþiva
ani buni, de prin anul 2000, când am intrat în învã -
þãmânt în calitate de profesor de muzicã necalificat la
ªomcuta Mare ºi-mi per mit sã spun cã poate sã fie un
om mulþumit, pentru cã a realizat în 65 de ani cât alþii
nu realizeazã într-un secol: adicã, mulþi ani a fost
directorul ºcolii ºi asemeni Meºterului Manole a con -
struit cãmin cul tural, grãdiniþã, ºcoalã pentru edu -
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caþia finteuºenilor în condiþii propice acestui mileniu.
Apoi, are o soþie care mereu i-a stat alãturi ºi i-a înþeles 
dragostea pentru cântecul ºi jocul din Þara Chioarului 
ºi, poate, bucuria supremã a profesorului sunt ur -
maºii lui, fata cea mare, Andrea a urmat calea am bilor
pãrinþi, învãþãmântul, iar ceilalþi doi între ale cînte -
cului românesc: Iuliana Maria Dãncuº, fostã dan -
satoare iar actualmente directorul Ansamblului Na þional
„Transilvania” ºi Nistor Dragoº, un instru mentist ºi
compozitor de mare succes, ascultat alãturi de solista
Ioana Pricop pânã în Pen in sula Ibericã ºi Amer ica.

Se spune cã „aºchia nu sare departe de trunchi”
ºi aºa este, poate doar notorietatea copiilor lui sã
depãºeascã cu ceva „trunchiul” de stejar numit
Andrei Dragoº, iar  asta în mod cert îi bucurã sufletul!

La mulþi ani, domnule profesor Dragoº, ºi vã
doresc mãcar încã douã decenii sã conduceþi destinele 
acestui brav cor din Finteuºu Mare, cor, care la înfiin -
þare a susþinut primul con cert la 1 Decembrie 1918, în
ªomcuta Mare.

Faptele istorice de acum ale acestuia vã obligã la 
noi file de istorie, finteuºeanule ANDREI DRAGOª!

prof. Gelu DRAGOª
13 octombrie 2012, Lucãceºti
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Ars longa, vita brevis est!

Ar trebui un cântec încãpãtor, precum
Foºnirea mãtãsoasã a mãrilor cu sare;

Ori lauda grãdinii de îngeri, când rãsare
Din coasta bãrbãteascã al Evei trunchi de fum.

(Ion Barbu, Timbru)

A pleca din sat pentru a merge la ºcoli
înalte sau pentru a învãþa o meserie este un lucru
obiºnuit la noi... Am putea fiecare da atâtea exemple
de oameni tineri care odatã ce au pãºit pe drumul ce
duce la oraº au gãsit ºi calea spre o profesie sau alta,
ºi-au descoperit acolo mai devreme sau mai curând
vocaþiile – au rãspuns admirabil provocãrilor citadine 
– reuºind în cele din urmã sã-ºi fãureascã un viitor pe
mãsura viselor lor.

A reveni în satul tãu na tal ca sã i te dãrui lui ºi
oamenilor pe care i-ai pãrãsit temporar (ca sã ai parte
de mai multã cunoaºtere ºi mai multã devenire) este
un fapt mult prea rar în þara asta – de cum vorbim
începem sã fim aidoma cu cei care cautã trifoiul cu
patru foi, pe care foarte puþini dintre noi îl gãsesc. Un
fapt ce afirmã sublimul existenþei acelei fiinþe – ex -
celenþa acelui individ.

Mulþi plecaþi – puþini veniþi, mulþi chemaþi –
puþini aleºi, rostul in di vid ual primeazã în dauna celui 
colectiv, forme diferite ale cupiditãþii individuale în -
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locuiesc cu succes în viaþa multora generozitatea,
munca ºi dãruirea în folosul colectivitãþii.

Domnul Andrei Dragoº este însã excepþia care
întãreºte regula – omul care vine prin exemplul sãu
sã-i contrazicã pe semenii noºtri pentru care pãrãsirea 
satului na tal este drum fãrã întoarcere. Dânsul a în -
þeles cã lucrul cel mai frumos pe lume este sã-þi con -
jugi reuºita cu cea a alor tãi, sã te serveºti de arta
cântului aducând mai departe ofrande Eutherpei –
muza muzicii, chiar la tine acasã. Dânsul a înþeles
devreme dupã terminarea studiilor la Institutul Ped a -
gogic din Baia Mare, sã-ºi închine mare parte din timp 
artei cântului, având privilegiul sã-ºi punã în valoare
talentul de tenor vo cal în cadrul prestigiosului Cor
din Finteuº condus de maestrul Valentin Bãinþan. Ha -
rul pe care-l posedã l-a impus ul te rior – începând cu
anul 2003 – ca dirijor ºi conducãtor al acestei forma -
þiuni artistice cu care a înlãnþuit succes dupã succes în
cadrul unor spectacole mult apreciate de publicul din
þarã ºi de peste hotare.

Stând de vorbã cu dânsul într-o iarnã albã la
Finteuº, am fost foarte impresionat de preocuparea
convingãtoare, plinã de dãruire, cu care ne vorbea
despre proiectele sale le gate de viitoarele turnee ale
Corului din Finteuº, dintre care, sperãm ca mãcar
unul sã aibã loc în Germania de sud-vest în care
actualmente locuim. Ar fi o minunatã ocazie de a
sensibiliza sufletul spectatorului de aici la repertoriul
muzical, pe cât de vast, pe atât de bine ales, al an -
samblului condus cu mãiestrie de Andrei Dragoº,
formaþie care continuã o tradiþie muzicalã ro mâ neas -
cã care se recheamã de la valori artistice aduse la
luminã în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea prin
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strãdania unor maeºtri recunoscuþi peste timp, ale
cãror nume le rostim azi cu emoþie: Gavriil Musicescu,
Gheorghe Dima, Ion Vidu, Dumitru G. Kiriac ºi alþii.

Continuator al operei acestei pleiade de ve ri -
tabili pionieri întemeietori ai unui gen muzical ce va
forma ºi educa gustul publicului meloman de la noi,
Corul Bãrbãtesc din Finteuº, împreunã cu dirijorul
sãu neobosit, închide un arc peste timp al cãrui punct
de început a fost înscris pe portativ cu un an înaintea
Marii Uniri, la înfiinþarea ansamblului, în 1917. Le-a
fost dat coriºtilor finteuºeni sã cucereascã, pe lângã
cununa de lauri a succesului la pub lic, ºi pe cea a
permanenþei artistice, admirabilã continuitate pe fun -
dalul devenirii societãþii în cadrul Istoriei României
moderne, de la înfiinþare la început de veac, pânã în
zilele noastre. O datorie de memorie bine exprimatã –
dusã pânã la capãt, cu mult tal ent ºi cu multe re -
nunþãri din partea profesorului Andrei Dragoº, a pro -
fesoarei de limba românã Maria Dragoº – soþia sa – pe
aceeaºi linie melodicã cu întreaga familie care-i cu -
prinde ºi pe copiii Andrea, Nistorel ºi Iuliana – dedaþi
ºi ei muzicii – admiratori credincioºi ai Eutherpei – o
familie de excepþie pe linia înaintaºilor lor, venerabilii 
Elie Pop, Gavril Bogdan, Nistor Dragoº, Valentin
Bãinþan.

„Arta e lungã, viaþa e scurtã” (Ars longa, vita
brevis est) spuneau romanii – existenþa unui om de
culturã muzicalã nu se mãsoarã în numãrul anilor
petrecuþi pe acest pãmânt, ci în înfãptuirile cu care
reuºeºte sã-ºi uimeascã contemporanii. Dacã facem
referire la Andrei Dragoº – sãrbãtoritul nostru –
atunci putem spune cu mâna pe inimã cã o viaþã
închinatã ARTEI MUZICALE împrumutã acestui om
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o cununã luminoasã în care Corala – Festivalul
„Valentin Bãinþan” – ºi activitatea la catedrã vor fi
întotdeauna sinonime onorante numelui sãu – per -
manenþe admirabile pe care cei care-l cunosc le evocã
mereu cu bucurie, cu necuprinsã ºi justificatã mân drie.

Sãrbãtorim azi un om a cãrui existenþã pil dui -
toare pentru noi reflectã în oglinda timpului iedera
vocaþiei înnãscute crescutã pe coloana de marmurã a
destinului in di vid ual pe care a ºtiut sã-l cunoascã, sã-i 
dea re lief, sã-l conjuge cu cei din jur ºi sã-l onoreze
de-a lungul unei cariere artistice ºi pedagogice de
excepþie.

Îi dorim din toatã inima, pe mai departe, în anii
ce vor veni, sã se întâlneascã pe portativul vieþii cu
arta lungã a „cântecului încãpãtor” de care vorbeºte
în vers poetul – cântec pe care sã-l împartã cu noi, cei
care-l iubim ºi-l admirãm, cu publicul care-ºi aºteaptã
artiºtii, cu învãþãceii care-ºi aºteaptã maestrul...

Îi dorim acum, la mijlocul celui de-al ºaptelea
deceniu al vieþii, Aniversare Fericitã, Mulþi Ani, Sã -
nãtoºi Buni ºi Frumoºi, Împliniri pe mãsura talentului 
ºi generozitãþii cu care ne-a sensibilizat de-a lungul
carierei sale ieºite din tiparele comune.

Mirel GIURGIU
Frankenthal, Germania
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Eseu? – pentru prof. A. Dragoº

Cine nu s-ar mîndri sã aibã în localitate un
cor precum Corul Bãrbãtesc din Finteuºu Mare?

Cine nu s-ar mîndri sã fie unchiul dirijorului
corului?

Sînt mîndru de nepotul meu, prof. Dragoº
Andrei, a cãrui familie este una dedicatã corului, mu -
zicii ºi dansului.

Moºteneºte talentul tatãlui sãu, Dragoº Nistor,
solistul de pe vremuri al corului, care avea o voce de
aur.

Fratele lui, Valer Dragoº, e corist de valoare ºi
preºedintele corului ºi îl ajutã ca totul sã se desfãºoare
în condiþii organizatorice normale.

Copiii: Iuliana, di rec tor al Ansamblului „Tran -
silvania”, Nistorel, un talentat saxofonist, iar Andrea,
profesoarã, fostã dansatoare de bazã în vremea cînd
era elevã.

Sînt mîndru de Andrei, în tot ce face pentru
satul nostru na tal!

unchiul Vir gil GROBEI
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Ehei, ce vremuri mai erau odatã

Te vor surprinde, prietene Andrei, sau
cuscre, cum ne ziceam pe vremuri, aceste rânduri ce
aduc în memorie parfumul unor vremi trecute. Sã o
luãm cu începutul. O toamnã frumoasã, ca toate
toam nele tinereþilor din Baia Mare, pe o bancã din
curtea Institutului Ped a gogic. Tu, boboc la biologie,
eu, mai mare cu un an ca studii, aterizat taman din
Cluj, de la „Babeº”, cu alternativa „îþi iei transferul
sau te exmatriculãm”, pentru oarece nãzdrãvãnii prin 
cãminul studenþesc de acolo. Ev i dent, mi-am luat
tran sfe rul. Unde? Acasã, cã e cel mai sigur. A fost
începutul. Am aflat cã tu cânþi la chitarã. Eu însãilam
ceva la clar i net, dar mã dãdeam mare, cã doar ve -
nisem de la Cluj. ªi aºa, cãtinel, cãtinel, am mai gãsit
un coleg, ungur, chitarist tot de la biologie, ba pe un
altul, Bandi, baterist, tot ungur, de la filologie ºi insti -
tutul bãimãrean s-a trezit cu o formaþie muzicalã pro -
prie. Dupã antrenamente asidue în clubul institutului
sau chiar în cãmin, de aruncau colegele de la etaj cu
borcane cu zacuscã înspre geamul camerei de re pe -
tiþii, am debutat fulminant la balul bobocilor. Acolo,
poante peste poante. Unele dintre fete aveau invitaþi
prieteni din oraº. Toþi bãieþi tineri „ºi curaþi la trup”,
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vorba poetului. Totul a fost ok, pânã am lansat de pe
scenã vechea ºi mereu actuala glumã cã în sala de
dans s-a gãsit o verighetã. Sã-i fi vãzut atunci pe
neînsuraþii prieteni din oraº ai fetelor cu ce febrilitate
se cãutau prin buzunare. Dar or ches tra institutului a
þinut puþin, pânã la plecarea noastrã, pe rând, e ade -
vãrat, cãci pe câte ºtiu, n-au venit alþii cu cântatul
dupã noi. Cum ºtiam cã prin convenþia semnatã la
începutul facultãþii urma sã ne petrecem mãcar primii 
trei ani de stagiaturã la þarã, am nimerit amândoi în
Maramureºul istoric. Eu la Crãciuneºti, între ucrai -
neni, tu, mai în jos pe Tisa, la Sãpânþa, între moroºeni.
Au fost anii de acumulãri. ªi tu, biologul, ºi eu, filo -
logul, am umblat serios la ºcoala folclorului lo cal, ba,
mai mult, l-am luat cu noi decenii dupã aceea ºi pro -
babil cã-l vom pãrãsi, când vom pãrãsi lumea aceasta.
(Deie Domnul sã se întâmple cât mai târziu). Am
devenit ceea ce ne-am propus. Tu profesor de bio -
logie, eu filolog ºi spe cial ist în ocrotire ºi educaþie. Tu
ai revenit mai repede acasã, pe meleaguri chiorene.
Eu abia dupã „aglomeraþia” din ’89, cã revoluþie nu se
poate numi. A trecut viaþa peste noi. Cu bune ºi rele,
mai mult cu bune. Familii frumoase, prunci buni ºi
cuminþi, cu preþuirea ºi stima cuvenitã pentru semeni
ºi din partea lor. A existat între noi un liant. Dragostea 
pentru folclorul românesc ºi Muzica. Tu ai cultivat-o
la nivel su pe rior, succedându-i maestrului Bãinþan la
conducerea corului celebru în þarã ºi în Europa, din
Finteuºu Mare, eu cu lãutãria, pânã mi-au scos ofi -
cialitãþile banii din buzunar fãcându-mã in spec tor
ºcolar. A sosit ºi vremea sã tragem linie ºi sã adunãm.
Dar ce sã mai adunãm, prietene Andrei, decât mul -
þumirea ºi rugãciunea cãtre Cel de Sus, cã ne-a în -
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gãduit sã ajungem la vârsta pãrului alb, pe care unii o
numesc ºi a înþelepciunii, dar eu nu-i cred. Sã ne
întâlnim încã mulþi ani sãnãtoºi ºi sã ne bucurãm de
împliniri ºi de reuºitele copiilor ºi ale nepoþilor. Sã
trãieºti ºi sã-þi trãiascã fa milia!

Dragomir IGNAT
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Un punct de referinþã îl reprezintã relaþia de colaborare 
ºi de prietenie care s-a statornicit între corul nostru ºi Centrul
Universitar din Timiºoara. Relaþia a fost stabilitã prin
profesorul universitar Radu I. Motica, originar din Buºag,
care a invitat corul sã susþinã un con cert pentru studenþii ºi
prof esorii din acest centru universitar, sub genericul „Searã
maramureºeanã”, în 11 aprilie 1987. Con certul a fost
realizat împreunã cu actori ºi soliºti ai Teatrului ºi Operei din
Timiºoara. Totul a fost deo sebit, dovadã este faptul cã aceste
întâlniri s-au re petat peste ani [...]. / [...] / Ce poate fi mai
minunat decât aceastã comuniune între grupul de elitã al
profesorilor vestitei Universitãþi timiºorene ºi gru pul de þãrani
dintr-un sat din nordul þãrii, de multã vreme numit Corul
Bãrbãtesc din Finteuºu Mare, care, prin întreaga activitate,
ºi-a propus sã proslã veascã prin cântec þara ºi neamul
românesc.



Vocaþia, dãruirea, aspiraþia

Am ºi acum în minte imaginea pro fe -
sorului Andrei Dragoº mergând spre ºcoalã în pas
legãnat ºi fluierând... Era aºa de relaxat!... ªcoala era
pentru el a doua casã, pentru cã nu considera meseria
de dascãl o corvoadã. Dimpotrivã, la profesorul
Dragoº se observau vocaþia, dãruirea, aspiraþia ºi mai
apoi regretul. De ce re gret? Pentru cã dupã pen sio -
narea lui ºcoala ºi-a pierdut valoarea, în ciuda as -
pectului ex te rior frumos. El era sufletul ºcolii, cel
care-i dãdea vitalitate.

O perioadã bunã di rec tor al ºcolii finteuºene,
profesorul Dragoº ºi-a pus în valoare calitãþile de
organizator, bun gospodar ºi gazdã primitoare.

Era omul din ºcoalã care angrena elevii (pe
atunci ºcoala avea elevi!) în miºcarea culturalã, pa -
sionat fiind de pãstrarea ºi transmiterea valorilor tra -
di þionale lo cale.

Prin dãruirea ºi experienþa profesorului Dragoº
am fãcut numeroase ieºiri cu echipa de dansuri,
schim buri culturale, concursuri, dar am încercat ºi sã
impresionãm atâþia oaspeþi deosebiþi evoluând pe sce -
na cãminului cul tural.

Îmi amintesc cu drag vizita impresionantã a
unui grup de mari poeþi români, în frunte cu regre -
tatul Nichita Stãnescu. Cum sã uiþi acele momente
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când noi ceream cu stângãcie autografe pe niºte car -
neþele, trãind sentimente de profundã uimire la auzul
discursurilor lor?!

Momente inegalabile am trãit – elevã fiind –
când ºcoala, împreunã cu corul au avut onoarea sã îl
aibã oaspete pe marele Adrian Pãunescu.

O searã memorabilã! Atunci a fost reînviat
cântecul „Treceþi, batalioane române, Carpaþii”.

Ce valoare uimitoare au cãpãtat acele seri mi -
nunate trãite într-un sãtuc mic cu suflet mare, din
Maramureº!

ªi cine a fost iniþiatorul? – Aþi ghicit: profesorul
Andrei Dragoº.

ªi vin sã spun acum, cu toatã tãria, cã aici nu e
vorba doar de pasiune – la profesorul Dragoº e ºi mult 
pa tri o tism.

Multã sãnãtate ºi La mulþi ani!
Cu re spect,

Corina IONESCU-MATIES
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Cu aleasã prietenie...

Satul meu cu oameni buni
Mi-ai rãmas pe veci în suflet
Încercat-am sã te schimb
În tinerescul meu umblet!

M-au furat, pentru mo ment,
Alte zãri cu oameni darnici
ªi-am crezut c-o sã te uit
Satule, cu oameni harnici.
.......................................
Cum sã uit pruncia mea,
Plinã de joc ºi de soare
Când mama ºi tatãl drag
Mi-aºterneau flori sub picioare
.........................................

Iartã-i, Doamne, pe bunici
C-au plecat demult spre stele
Doar mãlinii mai pãstreazã
Dor ºi gândurile mele.

Sentimentul dorului, al duioºiei ºi al dragului
mã încearcã acum când încep sã adun câteva amintiri
din anii mulþi petrecuþi în satul meu drag. Încercarea
de vers de mai sus îmi abate gândul la mica mea
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copilãrie petrecutã în satul în care am cunoscut fa -
milia domnului Andrei Dragoº. De foarte micã l-am
întâlnit pe domnul învãþãtor Nistor Dragoº, cu care
fa milia mea era în bune relaþii. I-am pãstrat întot -
deauna, alãturi de mama, de tata ºi de bunicul, un
re spect ºi o admiraþie de care numai un astfel de om
s-a putut învrednici. Ce spun de fa milia mea? Tot
satul l-a admirat, l-a respectat ºi l-a iubit ºi a rãmas în
amintirea tuturor celor care l-au cunoscut ºi a ur -
maºilor lor.

N-am putut trece di rect la domnul Andrei
Dragoº fãrã sã amintesc de unchiul dumnealui pe care 
îl urmeazã în tot ceea ce face ºi a fãcut. ªi nepotul se
bucurã de acelaºi re spect în satul nostru.

ªcolile pe care le-am urmat ne-au depãrtat pe
unii de alþii, dar oameni destoinici ajungând ºi în -
cãrcaþi de polenul dragostei de carte, ne-am întors la
„stupul” nostru ºi am început sã „facem miere”. Mã
re fer la munca noastrã, a mea ºi a lui Andrei ºi nu
numai, aceea de a dãltui caractere ºi de a creºte oa -
meni de care sã ne fie cinste. Am pus umãrul la aceastã
muncã începând cu anul ºcolar 1974-1975, când Andrei
ºi Maria, soþia lui, au venit detaºaþi la ºcoala noastrã din
Finteuºu Mare, cu care ne-am mân drit mereu.

Eram tineri, entuziaºti, cu putere de muncã ºi cu 
dragoste pentru ceea ce fãceam. Munceam fãrã rãgaz
de luni pânã luni. Sâmbãta era zi lucrãtoare, iar du -
minica erau activitãþi duminicale.

„Zilele grele” au trecut mai uºor având alãturi
oameni de talia domnului Andrei Dragoº. Îmi pare
bine cã pot vorbi mãcar de unul dintre colegii mei
minunaþi, de care nu uit niciodatã.

O cugetare spune cã „În adâncul tãcut al su -
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fletului zace aurul. Cine-l are nu þi-l dã numai fiindcã
ai trecut pe lângã dânsul”. În cei 25 de ani în care am
tras alãturi cu Andrei, am putut sã-i vãd sufletul ºi
aurul din adâncul lui. 

Îl preþuiesc ºi l-am preþuit dupã faptele pe care
le-a fãcut, „iarã nu dupã vorbe”. 

Nu voi vorbi despre activitatea dumnealui la
catedrã, ca profesor de biologie; aceasta se fãcea bine – 
cum spunea Sadoveanu despre bunul lui învãþãtor
„Domnu’ Trandafir”. Celelalte multe erau mai im -
portante, care întregeau munca de dascãl! Locuieºte
aproape de ºcoalã ºi de aceea casa lui era ºcoala ºi
ºcoala era casa lui. Era mereu prezent la orice orã, mai
ales dupã ce a devenit di rec tor. Niciodatã nu a fost di -
rec tor „zbir” – totdeauna a fost colegul nostru. Toate
se fãceau cum trebuia, fiecare ºtia ce i se cuvine! 

S-a creat de la început un sen ti ment de simpatie, 
de stimã, de re spect, de afecþiune bazatã pe încredere
reciprocã, chiar pe idei comune. 

Au fost bogate ºi atrãgãtoare activitãþile pe care
le desfãºura domnul profesor în afara ºcolii. Nu voi
putea cuprinde în câteva rânduri ce a fãcut acest om
într-o viaþã. Voi aminti multele ºi frumoasele excursii, 
munca din minunatele toamne cu belºug în livezi,
strigãtul „prezent” pentru orice musafir care venea la
ºcoala noastrã, legãturile trainice cu grupuri de oa meni,
cu ºcoli de peste hotare (dupã 1989), plãcerea deosebitã
de a face cor, ori de a învãþa copiii sã dan seze, ca sã se
prezinte apoi pe scene din þarã ori din afarã.

Activitatea dumnealui a primit o coroanã regalã 
acum, când pãrul i-a albit ºi s-a apropiat pensia, de
care nu vrea sã ºtie. Este tot atât de activ, spune
prezent mereu când este nevoie de el ºi este tot atât de
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sãritor pentru nevoile altora. Spun cã s-a încoronat cu
munca la Corul mare, pe care ni l-a lãsat în dar, dupã
ce l-a fãurit ºi s-a mândrit cu el, marele dirijor ºi om
ales, domnul Valentin Bãinþan. 

Voi aminti un frag ment din cuvântul meu la
deschiderea celei de a treia ediþii a Festivalului
„Valentin Bãinþan”, unde am fost invitatã.

„Azi, când ne amintim de un mare dirijor, care a
avut treaptã ºi sprijin harul lui Dumnezeu, am multe
cuvinte de laudã pentru cei care nu vor sã lase uitarea
sã se aºtearnã.

Primul este domnul Andrei Dragoº, care, ca un
urmaº vrednic al domnului învãþãtor Nistor Dragoº ºi 
al marilor inimoºi finteuºeni de altãdatã, scuturã
uitarea ºi þine treaz sentimentul dragostei de neam ºi
cânt. Nu trebuie sã spun cã întotdeauna cântul a
izvorât din inimi încãrcate de drag, durere sau dor.

Domnul Andrei are sufletul încãrcat de drag de
înaintaºi, de cântec ºi de Finteuºul care ne leagã. Îi
doresc sãnãtate ºi putere sã mai facã lucruri lãudabile!

Nu pot sã nu spun cã Andrei a fãcut ºi se mai
strãduieºte, nu singur! Dacã n-ar fi fost materialul, nu
s-ar fi putut îmbrãca «haina». Sigur! ªi domnul
Bãinþan, Dumnezeu sã-l ierte, nu s-ar fi oprit la
Finteuº, dacã nu ar fi surprins cu urechea lui expertã
glasurile de aur ale consãtenilor noºtri. Mã mândresc
cu ei ºi-I mulþumesc lui Dumnezeu cã m-am nãscut în
acest sat unde-mi dorm toþi înaintaºii! ”

Cu acest al tru ist pãtimaº am fost ºi am rãmas
prieteni nu de nevoie, ci în afarã de orice nevoie.

prof. Livia LAZÃR
Baia Mare, 15 octombrie 2012
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ªi Corul din Finteuº, 
ºi dirijorul acestuia sunt niºte
embleme ale Maramureºului

Mãrturisesc cã, pentru mine, bãrbaþii cu
gube pânã la genunchi ºi voci baritonale din Finteuºu
Mare n-au fost niciodatã un simplu cor. Din 1918 pânã 
astãzi au devenit un simbol al patriotismului, cre -
dinþei, curajului ºi tãriei oamenilor de pe aceste me -
leaguri. 

Andrei Dragoº, dirijorul corului de aproape un
deceniu, spune simplu: sã fim mândri cã acest cor
existã.

Per fect adevãrat. La fel cum e adevãrat cã tre -
buie sã fim mândri cã existã oameni ca domnia sa,
care îl duc mai departe, cu conºtiinþa cã nu fac doar o
lucrare culturalã ºi artisticã mãreaþã, ci scriu o paginã
din istoria Maramureºului. De fapt, ºi Corul din Fin -
teuº, ºi dirijorul acestuia sunt niºte embleme ale
Mara mureºului. ªi sunt aidoma Maramureºului. Nu
doar datoritã istoriei îndelungate, nici valorii in -
contestabile, nici repertoriului. Ci datoritã crezului ºi
credinþei pe care o trans mit de fiecare datã, cu acelaºi
entuziasm ºi aceeaºi dãruire care îþi dã certitudinea
veºniciei: „Sã facem o þarã nouã / Sã-i placã ºi lui
Dumnezeu”. 

Ioana LUCÃCEL

ªi-i cânt bucuria ºi-amarul

ANDREI DRAGOª - 65 69



Prietenul drag

A scrie despre Andrei Dragoº este o o -
noare ºi o bucurie, dar ºi o mare responsabilitate,
aceea de a sintetiza în cuvinte puþine marile lui merite
ºi realizãri.

Andrei este omul binecuvântat de Dumnezeu sã 
dãruiascã celorlalþi: apropiaþi sau îndepãrtaþi, prie -
teni ºi nu numai, mai mici sau mai mari, din harul cu
care a fost înzestrat. Elevul, studentul ºi profesorul
Andrei Dragoº, directorul unitãþii de învãþãmânt din
Finteuºu Mare, coristul, apoi dirijorul renumitului cor 
din localitatea natalã, formeazã personalitatea ce se
bucurã de respectul ºi aprecierea unanimã pentru tot
ceea ce a fãcut. Nu în ultimul rând, omul grijuliu cu
tot ceea ce-l înconjoarã, cu fa milia, cu colegii, cu oa -
menii satului. A fost ºi este omul satului, om care ºtie
cã viaþa într-o comunitate cere multã dãruire pentru
semeni ºi mai puþine pretenþii.

Întorcându-ne cu privirea spre trecut, extragem
de acolo amintirea unor fapte sau evenimente care
l-au marcat ºi ne-au marcat existenþa, pentru cã prie -
tenul meu Andrei este suma metamorfozelor prin
care a trecut de-a lungul anilor. Un întreg ºir de îm -
pliniri ºi deveniri pe care le-a sãvârºit cu ajutorul
acelora care i-au fost aproape în fiecare mo ment din
viaþã: fa milia, colegii, prietenii, elevii, consãtenii.
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Din vremea studenþiei, îmi aduc aminte de se -
rile culturale studenþeºti, în care Andrei era vioara
numãrul unu în or ches tra de muzicã uºoarã, care ne
cânta ºi ne încânta prin repertoriu, ca un preludiu al
activistului cul tural de mai târziu. Spun cu sinceritate
cã din viaþa de stu dent, figura studentului cu plete îmi 
iese în evidenþã, imaginea ºi activitatea lui acoperã
toate celelalte amintiri din acele vremuri.

Peste ani, în periplul meu prin Maramureºul
îndrãgit, îl regãsesc pe dascãlul ce a decis sã-ºi în -
ceapã apostolatul acolo unde a simþit cã este mai mare 
nevoie de el (Fãrcaºa, Sãpînþa, Curtuiuºu Mare), dar
mai ales în satul na tal. De la început s-a arãtat ca un
aliat de nãdejde al oamenilor harnici ºi fãloºi din
satele maramureºene, iar pentru cei mici a fost nu
doar profesor, ci ºi pãrinte spir i tual.

Participând la toate etapele Festivalului Cân -
tarea României, la activitãþile pioniereºti din Finteuºu
Mare, am remarcat nemãrginita sa dragoste de cul -
turã ºi tradiþie, credinþa cã neamul nostru nu se poate
ridica la o altã condiþie existenþialã decât prin cu -
noaºtere. Ca in struc tor de formaþii de dansuri ºi vo -
cal-instrumentale, dirijor de cor, ca cre ator a di verse
montaje literare, ca organizator al Festivalului Ste -
jarul (ce frumoasã iniþiativã), nu a aºteptat rec om -
pense, ci recunoaºtere. Ca par tic i pant la di verse
festi valuri din þarã ºi internaþionale, alãturi de forma -
þiile sale, a dus faima cântecului ºi dansului chiorean
peste tot.

Adevãratele privilegii ale vieþii i-au fost elevii ºi
ºcoala. Existã în viaþa fiecãrei comunitãþi oameni care
îi dau suflet ºi strãlucire. Existã în viaþa fiecãrui om o
unitate în care îºi depune sufletul ºi strãlucirea. ªcoala 
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din Finteuºu Mare ºi directorul Andrei Dragoº
reprezintã un tot unitar. Fiecare a dat celuilalt ceea ce
avea mai bun. Din cei peste 40 de ani la catedrã, un
numãr de 37 de ani aparþin ºcolii unde a fost ºi elev, ºi
unde, cu mintea ºi sufletul, a contribuit la formarea a
generaþii ºi generaþii, ca un adevãrat dãltuitor de
suflete ºi minþi. Istoria va pune la loc de frunte aceastã
perioadã prestigioasã a ºcolii din Finteuºu Mare, în
care am întâlnit dascãli de vocaþie, dar ºi directori
(Andrei ºi soþia sa) care au ºtiut sã dãruiascã omenie,
prietenie, bunãtate.

Rigurozitatea omului de la catedrã sau de la
pupitrul managerului s-a transferat omului cu con -
dei, care, prin studiile realizate, ne-a redat adevãruri
necontrafãcute ºi necosmetizate, restaurând astfel va -
lorile creºtine ºi restituindu-ne mituri pe care le cre -
deam pierdute. Vine în sprijinul acestora ºi grija
di ri jorului Andrei Dragoº pentru o îmbogãþire con -
tinuã a repertoriului corului, repertoriu alcãtuit din
prelucrãri folclorice, muzicã coralã româneascã ºi in -
ter naþionalã, muzicã religioasã ºi colinde, dar pre -
dominante fiind cântecele patriotice.

Alãturi de corul cel mare, de foarte multe ori a
evoluat ºi Ansamblul Stejarul al elevilor ºcolii, instru -
iþi fiind de profesorul Andrei Dragoº, ansamblu alcã -
tuit în prezent din elevi ºi pãrinþii lor. Aºa s-a în tâmplat
ºi la festivitatea de deschidere a Concursului Inter -
judeþean de Matematicã ºi Informaticã „Grigore C.
Moisil”, ediþia a XXVII-a, unde peste 350 de elevi ºi
profesori din ºapte judeþe au apreciat cântecele care
ne-au însoþit istoria, interpretate cu mult patos de
artiºtii din Finteuºu Mare. Pline de conþinut sunt ºi
cuvintele pe care prietenul Andrei le-a rostit cu a -
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ceastã ocazie pe scena Teatrului Mu nic i pal: „Mul þu -
mesc celor ce ne-au dat posibilitatea sã ex primãm
sentimentele noastre în faþa celor tineri, care trebuie
sã înmagazineze aceste sentimente în inima lor. Dacã
nu, vom pieri în scurt timp. Sã nu vã gândiþi la trecut,
acesta neschimbat rãmâne! Sã vã gândiþi la tradiþii ºi
la viitor. Aceasta este identitatea noastrã pentru vecie”. 

Dragã Andrei, îþi doresc sãnãtate (cã-i mai bunã
decât toate) pentru a te bucura alãturi de cei dragi þie
de fiecare clipã, de fiecare succes.

Profesor Gheorghe MAIORESCU
Liceul Teoretic „Emil Racoviþã” Baia Mare
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Profesorul Dragoº
a dat continuitate ºi unitate
grupãrii corale din satul natal,
Finteuºu Mare

În 1991 am reuºit sã fac prima deplasare
din viaþa mea în Basarabia. Era mijloc de ianuarie. La
Chiºinãu se aniversa ziua poetului nostru naþional –
Mihai Eminescu. Am fãcut ºi un pelerinaj la Mã nãsti -
rea Cãpriana.

A urmat o altã deplasare, în urmã cu câþiva ani,
în Italia, la Torino ºi în alte localitãþi din vecinãtatea
marelui oraº.

Ne-am întâlnit în multe alte împrejurãri, în -
deobºte atunci când se apropia ziua de 1 Decembrie,
Ziua Naþionalã a României.

Vorbim aici (mã rog, scriem) despre Corul
Bãrbãtesc din Finteuºu Mare, înfiinþat odatã cu Marea 
Unire, la 1 Decembrie 1918.

În cei 20 de ani de ra dio, am realizat despre
aceºti oameni de mare ispravã nenumãrate relatãri,
interviuri, reportaje, transmisiuni directe. Primele su -
biecte abordate au fost, desigur, cu dirijorul Valentin
Bãinþan ºi cu mulþi dintre membrii grupului. Am
apre ciat modestia lor de oameni simpli, de oameni ai
satului care þin la istoria neamului.
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Profesorul Andrei Dragoº, cãruia îi dedic aceste
rânduri cu tot dragul, îmi mãrturisea cã repertoriul
corului este deosebit de bogat ºi variat. Ar putea cânta 
de dimineaþa pânã seara ºi nu s-ar opri! Ca dirijor,
profesorul Dragoº a dat continuitate ºi unitate gru -
pãrii corale din satul na tal, Finteuºu Mare, aºezare
cunoscutã în þarã ºi peste hotare prin celebritatea co -
ru lui. Cu vocaþie, Andrei Dragoº ºtie sã fie înþelegãtor ºi
înþeles, un adevãrat pedagog ºi dirijor al familiei corale.

Lãudabilã este iniþiativa dirijorului Dragoº de
promovare a proiectului „Cântece care ne-au însoþit
istoria” prin care oferã ascultãtorului o altã moda litate
de a învãþa istoria poporului român, istoria prin cântec.

Concertele desfãºurate în comunitãþile ro mâ -
neº ti din jurul graniþelor þãrii au determinat pe nu -
merosul pub lic, de nenumãrate ori, sã nu uite propria
lui identitate ºi spiritualitate româneascã.

De câþiva ani, în luna decembrie, odatã cu ve -
nirea sãrbãtorilor de iarnã, dirijorul ºi conducãtorul
grupului face ce face ºi gãseºte oportunitatea de a
întreprinde deplasãri în þãri ale Europei, în mari co -
munitãþi româneºti. Îi apropie pe români de þarã, de
casã, îi determinã sã simtã ºi ei sãrbãtorile ca în pro -
pria lor obârºie.

Dincolo de toate acestea, dascãlul Andrei Dragoº
a înfiinþat cu aproape 40 de ani în urmã, în scopul
conservãrii ºi valorificãrii artei tradiþionale, An sam -
blul Folcloric „Stejarul”, for mat din copii ai ºcolii ºi
tineri ai satului. Lucru care spune multe despre Omul
ºi Profesorul Andrei Dragoº.

La Mulþi Ani, Domnule Profesor, La Mulþi Ani
Corului din Finteuºu Mare.

Adrian MARCHIª
Ra dio România Actualitãþi
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Ambasadorul unei reviste

Nici nu mai ºtiu ziua când l-am cunoscut
pe profesorul dirijor Andrei Dragoº. Am impresia cã
îl cunosc de pe vremea când începeam sã mã ataºez de 
fiinþele dragi, un bãrbat iute, pregãtit parcã sã esca -
ladeze în orice clipã un munte. Târziu am aflat cã de
formaþie este profesor de biologie. Când ne întâlneam
vorbeam mereu despre istorie, muzicã ºi literaturã.
Dar mai ales de folclor. Are cântecul impregnat în
sânge ca un cod ge netic. Pentru mine el reprezenta
toatã Þara Chioarului în ceea ce priveºte colaborarea
cu ºcolile. Aºa ne-am cunoscut mai bine. Pentru mine
el trebuia sã rãspundã de toate ºcolile de la Recea ºi
Valea Chioarului. Numele lui era predestinat acestei
þãri, unul de sfânt ºi unul de voievod fãcând de strajã
Cetãþii Chioarului.

Andrei Dragoº a devenit colaboratorul meu cel
mai apropiat pentru revista pe care o conduc de un
deceniu ºi ceva ªcoala Maramureºeanã. Nu era pe plac
conducerii inspectoratului ºcolar. El le spunea în faþã
adevãrul, nu l-au putut înregimenta pol i tic, deºi a fost 
o perioadã din viaþa lui rezervatã politicii.

Profesorul dirijor vorbea cu patos despre fru -
museþile lumii, despre poezia lui Serghei Esenin ºi a
lui Adrian Pãunescu, despre Ansamblul folcloric
„Stejarul”. Cu aceºti tineri a bãtut toatã Europa. A
devenit unul din ambasadorii de vârf ai culturii
populare româneºti în lume.
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L-am întâlnit seara în sala cãminului cul tural
sau la ºcoala din Finteuºu Mare la repetiþii în fruntea
corului lãsat vremelnic de dl. Bãinþan. Are o casã
primitoare, în mijlocul satului, cu o masã mare în
curte ºi o poartã veºnic deschisã în care te primeau
soþia ºi mãicuþa lui dragã. Am bãut de câteva ori câte
un pahar cu vin în compania acestui minunat om.
Când am realizat simpozionul despre evrei la Casa
Corpului Di dac tic, directorul de ºcoalã Andrei
Dragoº a fost prezent. A venit sã prezinte un film
despre lagãrul nazist de la Auschwitz. Ochii lui senini 
de un albastru pur s-au umplut de lacrimi: „Mãi,
Mihali, n-am crezut cã poate fi pe lume atâta suferinþã
umanã. Am fost acolo. ªi am rãmas impresionat. O
lecþie crudã de istorie am primit pentru toatã viaþa
mea”. Andrei Dragoº este un mare familist, are douã
fete învãþate ºi un fecior instrumentist. Una pro fe -
soarã de matematici, dar cu un suflet barbilian în -
drãgostit de poezie. Cealaltã, o vedetã, directorul
Ansam blului Transilvania, o dansatoare de excepþie,
un suflet nãscut pentru fapte mãreþe.  Nu l-am auzit
niciodatã lãudându-se cu copiii lui, dar îi era drag
când îi spuneai câte ceva despre unul din ei, îi strã -
luceau ochii din nou, de data aceasta, a mulþumire.
Profesorul dirijor a devenit omul de suflet în redacþia
revistei. Ne întâlneam aproape sãptãmânal în anu -
mite perioade înainte ca revista sã intre la tipar. Dacã
nu avea bani în fondul ºcolii, bãga mâna adânc în
buzunarul hainei sale ºi cumpãra 4-5 exemplare din
fiecare numãr. Este printre puþinii care au toatã co -
lecþia. Numai directorul ªcolii din Viºeu de Jos, Vasile
Tomoioagã se poate lãuda cu aceastã colecþie în Mara -
mureºul istoric. Vorbesc despre aceastã publicaþie ca
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ºi cum ar fi „Revista de sociologie” sau „Revista de
folclor” ce apãreau la Editura Fundaþiilor Re gale în
perioada interbelicã. Pentru mine o asemenea în sem -
nãtate o are ºi „ªcoala Maramureºeanã”. Mai ales cã
datoritã lui Andrei Dragoº numerele 26-30/2007 ale
revistei au ajuns pe masa a trei ambasadori români din
Elveþia, Franþa ºi Anglia. Omul acesta m-a fãcut sã am
în credere în mine ºi mi-a oferit o ºansã de afirmare.

Atunci când a plecat cu Ansamblul „Stejarul”
din Þara Chioarului mi-a dus ºi revista. Ambasadorul
Dragoº mi-a fãcut un serviciu. În legaþia românã din
Elveþia, unde în perioada interbelicã lucra ca ataºat
cul tural Lucian Blaga, a ajuns ºi o revistã a dascãlilor
din Maramureº.

Andrei Dragoº are harul unui dip lo mat, talentul 
strãlucit în muzicã, pasiunea pentru etnografie, sim -
þul pentru re spect ºi omenie.

De ceva vreme m-am apucat sã scriu o istorie a
diplomaþilor români proveniþi din Maramureº. Prin -
tre paginile acestei cãrþi, în lumea diplomaþilor, cântã -
reþilor, alãturi de Dumitru Fãrcaº, Titiana Mihali, Fraþii 
Petreuº se aºazã ºi numele dirijorului Andrei Dragoº.

Omul acesta face cinste þãrii pe pãmântul cãreia
s-a nãscut.

L-am surprins în câteva imagini de film do -
cumentar: iute, cu ochii în lacrimi, mândru de fa milia
lui, ambasador al cântecului ºi jocului în þãrile lumii.

Chiar dacã nu am reuºit sã-i fac un portret ne -
muritor, cliºeele foto se vor pune mereu în miºcare ºi
chiar peste un secol vom avea aceeaºi poveste a unui
ambasador ce a dus o revistã în lume. ªi pentru asta îl
iubesc din tot sufletul!

Nicoarã MIHALI
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Profesorul ºi Poetul

Profesorul Andrei Dragoº face parte din
stirpea tot mai rarã a omului de pãmînt care a învãþat
miracolul zborului prin culturã. S-a pus cu demnitate
în ºirul de înaintaºi care au strãlucit Finteuºu Mare cu
magicul cor bãrbãtesc izvorît din Marea Unire a ro -
mânilor. Profesorul Dragoº a ºtiut sã fie ucenic pentru 
a deveni maestru. Profesorul Dragoº Andrei este al -
cãtuit din bunãtate, inteligenþã ºi demnitate. Aceastã
triadã m-a apropiat de el. În preajma lui te simþi mai
sigur pe ziua de mîine. Dar ºi pe ziua de ieri. ªirul de
amintiri laolaltã se constituie într-un drum bãtut pe
care au rãmas borne cu inscripþii adînci. Profesorul
Andrei Dragoº a fãcut din satul lui na tal un centru al
lumii. Cîntecul bãrbaþilor din Finteuºu Mare a uimit
lumea. ªi cea ascultãtoare, ºi cea muzicalã. Liniºtita
parte a cîntecului locuieºte în acest sat predestinat sã
fie horitor. Andrei Dragoº, cum ziceam, a învãþat mi -
racolul zborului prin culturã. Ziditor de fapte care au
duratã. Multe dintre ele mi-au luminat cãrãrile. Una
nu mã lasã pradã uitãrii. Era 23 martie 1980. Pro -
fesorul Andrei Dragoº, cu bunii lor sfãtuitori din
preajmã, l-a invitat pe marele poet Nichita Stãnescu în 
satul lui. Aºa Finteuºu Mare a rãmas prins în harta
cãlãtoriilor lui Nichita prin Maramureº. Þin minte de
parcã a fost ieri. Atît de mult l-a îndrãgit Nichita pe
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Profesor încît l-a prefãcut în Cuvînt. Iar profesorul i-a
dat guba din spate sã nu-i fie frig Poetului. Atunci
l-am auzit pe Nichita spunînd corului: „vã rog sã mai
repetaþi imnul poporului român”. Era vorba de o pre -
lucrare a baladei „Mioriþa”. Profesorul Andrei Dragoº 
ºi atunci a avut o intuiþie de zile mari. A înregistrat o
parte a discursului lui Nichita pe bandã magneticã.
Aºa au rãmas spusele lui Nichita în memoria locului:
„Limba românã nu poate fi muºcatã. Nu e de unde sã
fie muºcatã. Pentru cã dînsa e pat ria noastrã ºi pat ria
spiritualitãþii noastre”. ªi aºa mai departe. Alãturarea
dintre Profesor ºi Poet din acea noapte astralã mi-a
întãrit convingerea cã Andrei Dragoº este pseudo -
nimul omului de nãdejde. Cu el nu te risipeºti, ci te
aduni. Cu el poþi sta ºi în rugãciune, ºi în partea lumii
în care uiþi de lume. Cu el locuieºti în puterea ºi
frumuseþea vieþii. O, ce daruri sînt oamenii ca Pro -
fesorul Andrei Dragoº! Scurtul poem al lui Nichita
scris în cartea de onoare a ºcolii este ºi o cununã de
cuvinte pentru Profesor: „La Finteuºu Mare / Mi-am
tras trupul ca un tun / Îngerul cel alb / Ca o stare /
L-am împuºcat ºi l-am lãsat pe drum”. Aºa te-ai pre -
fãcut în Cuvînt, prietene de drum lung! Acum la
aniversare.

Gheorghe PÂRJA

Sînt suflet în sufletul neamului meu

80 ANDREI DRAGOª - 65



Dumnezeu sã-l binecuvânteze ºi
sã-i dea putere sã poatã continua

L-am cunoscut pe dl. Dragoº la Festivalul
„Va lentin Bãinþan” ºi doresc sã-i aduc calde mul -
þumiri pentru ceea ce face. În aceste condiþii vitrege
pentru culturã, a gãsit puterea, curajul ºi oamenii care
sã-i stea alãturi.

Dumnezeu sã-l binecuvânteze ºi sã-i dea putere
sã poatã con tinua.

Ioan PETROVICI
dirijorul corului „Medeºana”

Medieºu Aurit
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Despre tata, cu mândrie

Cred cã þine de natura umanã mândria de
apartenenþã la „ceva”: unei familii, unei ºcoli, unui
grup, unui oraº, unei þãri. De aceea, zic:

Sunt mândrã cã sunt ardeleancã!

Sunt ºi mai mândrã cã sunt o maramureºeancã
din Finteuºu Mare. ªi, mai ales, nu am cuvinte sã spun 
cât sunt de mândrã cã tatãl meu este ANDREI
DRAGOª. Împart aceastã mândrie cu mama, Maria
Dragoº, cu fraþii mei: Iuliana Dãncuº ºi Nistor Dragoº, 
cu soþul meu ºi cumnaþii mei, cu copiii noºtri.

Am fost întrebatã de multe ori de unde sunt, iar
la rãspunsul: „Din Finteuºu Mare!”, toatã lumea avea
aceeaºi reacþie: „De unde e Corul?” Aºteptam între -
barea asta sã mã pot lãuda: „De unde este Corul, iar
tata este dirijorul lui!” Simþeam, de fiecare datã, cã
creºteam în ochii interlocutorilor mei ºi primeam
im ediat felicitãri pentru tata ºi pentru cor.

Cum sã nu fiu mândrã? Mã sunã prietenii sã-mi
spunã: „L-am vãzut pe tatãl tãu la televizor!” Au fost
multe (ºi sper sã mai fie) apariþiile lui pe micul ecran;
þin sã amintesc doar câteva: emisiunea „De but 50
Plus”, emisiunea „Cântec ºi Poveste”, „Gala 10 pentru 
România”.

Pe tata îl cunoaºte foarte multã lume. Este genul
de om care-ºi face repede prieteni, este deschis, onest,
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sufletist ºi carismatic. Cred cã oricine îl ºtie ar avea
cuvinte de spus despre el. Existã, însã, niºte lucruri pe
care le ºtim doar noi, ai lui, ºi marele meu re gret, în
aceste clipe, este cã bunica Reghina, mama lui, nu mai
este printre noi.

Tata este azi aºa pentru cã a avut pãrinþi pe
Reghina ºi Nistor Dragoº, oameni iubitori de
Dumnezeu ºi de bisericã, de neam ºi þarã. Au bunicii,
în gen eral vorbind, o mare calitate: aceea de a-ºi rãs -
fãþa nepoþii. Pe noi: Andrea, Iuliana ºi Nistorel, bunica 
Reghina, cãreia îi spuneam mama Reghina, ne-a rãs -
fãþat ºi delectat cu multe poveºti, în care personajele
principale erau tati Andrei ºi fratele lui, unchiul
Valer. Aºa am aflat cã tati, copil mic fiind, era foarte
slãbuþ ºi bolnãvicios ºi nu prea mânca, iar mama
Reghina ºi tata Nistor ar fi fãcut orice pentru a-l deter -
mina sã mãnânce. ªi au gãsit rezolvarea: îl puneau în
car, în ºurã, tata Nistor îi cânta, mama Reghina îi
dansa, iar bunica Morica (bunica lui tati) îi dãdea sã
mãnânce. Tot din copilãria lui, ne povestea mama
Reghina cã a agãþat în pod capace de oale ºi alte
obiecte din metal pe care le lovea sã facã muzicã. Iatã,
avea aptitudini artistice încã de mic copil!

Toatã lumea ºtie ce greu era prin anii ’60, câte
sacrificii fãcea o familie de þãrani, care-ºi construiau
casa, sã-ºi þinã copiii la ºcoalã, ce lucru mare era pentru
un copil sã primeascã un cadou. Ei bine, tata a primit
de la mama Reghina un cadou  deosebit: o chitarã.
Cred cã era în ultimul an de liceu sau imediat dupã
finalizarea lui. Singur a învãþat sã cânte la chitarã, iar
azi ºtie cânta la pian, fluier, muzicuþã ºi vioarã.

Noi, copiii lui, am crescut într-o casã în care se
asculta muzicã ºi în care se cânta. Toþi trei am învãþat
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sã cântãm la câte un in stru ment: pian, vioarã, clar i net. 
Am fost crescuþi cu dragoste mare pentru culturã,
pentru folclor, pentru neam ºi þarã. Ne-a fost insuflatã 
plãcerea de a citi. Îmi amintesc cum, de fiecare datã,
tata venea din oraº cu cel puþin câte o carte.

Tata ne-a fost profesor la ªcoala Generalã din
Finteuºu Mare. Pe toþi copiii din Finteuºu Mare care
i-au fost elevi, tata i-a învãþat nu doar biologie, ceea ce
preda la ºcoalã, ci ºi sã cânte ºi sã danseze.

Puþini ºtiu de pasiunea lui pentru speologie.
Împreunã cu elevi de la ºcolile din Curtuiuºu Mare ºi
Finteuºu Mare a explorat peºteri ºi alte fenomene
carstice din Topliþa (Sãlaj), Curtuiuº ºi Vãlenii ªomcutei.

Nu multã lume ºtie ce frumos deseneazã ºi pic -
teazã tata. Acasã, la Finteuº, ºi în ªcoala din Finteuº
sunt tablouri pictate de el.

Existã un alt amãnunt pe care-l cunosc doar
coriºtii sau persoanele privilegiate care au cãlãtorit
împreunã cu tata. Odatã cu venirea domnului
Valentin Bãinþan la pupitrul de dirijor al corului,
nivelul corului a crescut foarte mult ºi fiecare apariþie
în pub lic: la festivaluri, concursuri sau cu alte ocazii,
sporea faima corului. Urmarea fireascã a fost cã au
primit invitaþii spre a susþine concerte în diferite oraºe 
din þarã, apoi din strãinãtate. De fiecare datã, tata era
cel care pregãtea, pânã la cele mai mici detalii, traseul
pe care sã-l parcurgã pentru a ajunge la destinaþie.
Pentru fiecare cãlãtorie pe care au fãcut-o, tata studia
ce obiective turistice ar fi de vãzut: o rezervaþie natu -
ralã, o localitate anume, un cartier renumit, o con -
strucþie deosebitã (castel, palat, catedralã, teatru sau
operã), lagãrele de concentrare din al II-lea rãzboi
mondial. Îºi pregãtea pentru fiecare obiectiv ales note
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in for ma tive pe care le prezenta ca un ghid profe -
sionist. 

Ar fi multe, încã, de spus, dar vorba multã,
sãrãcia omului, aºa cã voi încheia spunând: în toate
proiectele în care a fost implicat, tata a pus mult suflet
ºi pasiune. El nu poate face altfel! Cu siguranþã, ºi de
acum înainte se va întâmpla la fel!

Îi doresc multã sãnãtate ºi putere de muncã!
Cu drag, 

prof. Andrea POP
(fostã Dragoº)
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Prin competenþã profesionalã
ºi ataºament afectiv,
Andrei Dragoº transmite
generaþiilor viitoare arta coralã
a Maramureºului

În aceastã parte de þarã, formaþiile corale
au o frumoasã tradiþie. Cred cã nu existã localitate
care sã nu fi avut un grup vo cal sau un cor, în raport
de numãrul locuitorilor. Din repertoriul acestora n-au 
lipsit prelucrãrile folclorice, cântecele patriotice, cân -
tecele religioase ºi colindele. Marile evenimente ale
istoriei noastre naþionale au dat de fiecare datã glas
prin programele acestor formaþii corale prezentate în
faþa publicului. Manifestãrile artistice din ul tima vre -
me, remarcabile prin diversitatea lor, ne-au întãrit
convingerea cã formaþiile corale au atins niveluri in -
ter pre ta tive deosebite, cã an de an acestea ºi-au îm -
bogãþit repertoriile. Una din formaþiile corale cu
lun gã activitate scenicã aparþine locuitorilor din Fin -
teuºu Mare, aºa dupã cum declara într-un interviu
dirijorul, profesorul Andrei Dragoº: „Acest grup s-a
for mat în 1 Decembrie 1981, o datã cu Marea Unire,
atunci când bãrbaþii satului s-au adunat în centrul
ªomcutei unde aºteptau rezultatul Unirii. De atunci ºi 
pânã astãzi nu am fãcut niciodatã pauzã. Cântãm de
peste nouã decenii ºi sper ca aceastã tradiþie sã nu se
întrerupã niciodatã”. 
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Corul din Finteuºu Mare a devenit o per ma -
nenþã prin dragostea de cântec ºi frumos a locuitorilor 
acestei localitãþi, dar ºi prin dãruirea ºi entuziasmul
celui care de-a lungul anilor a þinut sus bagheta Eu -
terpei. Andrei Dragoº, cãci despre Domnia Sa e vorba, 
e cel care, de fapt, a continuat ºi a ridicat mãiestria
artisticã a corului, aducându-i consacrarea pe noi cul mi,
prin competenþã profesionalã ºi ataºament afectiv.

Acest nume acoperã, la propriu ºi la figurat,
prin apreciabilul sãu tal ent ºi efort, atât ca dascãl, cât
ºi, mai ales, ca dirijor, imaginea cuprinzãtoare spe -
cificã geniului ar tis tic, crezului umanist pe care îl
promoveazã în fruntea acestor bravi bãrbaþi pe sce -
nele þãrii, pe marile scene ale lumii. Dovadã stã mãr -
turia zecilor de premii ce rãsplãtesc munca depusã de
profesorul ºi dirijorul Andrei Dragoº în acei aproape
zece ani de când se aflã la pupitrul corului din Fin -
teuºu Mare. L-am revãzut re cent la Satu Mare în holul 
Colegiului Naþional „Mihai Eminescu” cu ocazia dez -
velirii bustului dr. Vasile Lucaciu, personalitate com -
plexã cu o bogatã culturã ºi înþelegere profundã a
istoriei neamului. Vreme de min ute întregi ne-au fas -
cinat, sub bagheta lui magicã, vocile bãrbaþilor întor -
cându-ne în timp prin cântecele patriotice ºi
revo luþionare vechi ded i cate evenimentului.

Acest dirijor înãlþându-se pe sine, a purtat sub
bagheta lui falnicii bãrbaþi îmbrãcaþi în tradiþionalele
lor „gube” spre mãiestrie ºi spre perfecþiune, dacã se
poate vorbi despre aºa ceva în artã. Acest nume atrage 
ca un mag net de fiecare datã ropote de aplauze; fiind
în stare în orice situaþie sã-ºi aducã aportul la deplina
reuºitã a manifestãrii, dovedindu-se, dacã mai e ca zul, 
cã, sub bagheta lui, arta coralã a ieºit mereu biruitoare.

Aurel POP
re dac tor-ºef al revistei „Citadela”, Satu Mare
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Punte peste generaþii

De domnul profesor Andrei Dragoº ne
leagã o prietenie veche, de mai bine de 30 de ani,
perioadã în care am avut ocazia sã-mi formez o imag ine 
nuanþatã despre felul sãu de a fi. Trebuie sã spun cã
are o personalitate complexã, iar aceasta reiese din
multiplele activitãþi pe care le desfãºoarã. Domnul
Dragoº s-a implicat în viaþa comunitãþii atât din punct 
de vedere di dac tic, prin faptul cã a educat generaþii
întregi, cât ºi din punct de vedere cul tural-ar tis tic,
promovând atât în þarã, cât ºi în strãinãtate tradiþiile
din Þara Chioarului.

Din 1981, de când am fost numit preot în pa -

rohia Finteuºu Mare, am constatat cã domnul pro -

fesor Andrei Dragoº a desfãºurat o activitate culturalã 

bogatã: a organizat ansamblu de dansuri populare cu

elevii, dar nu numai cu aceºtia, ci ºi cu tinerii din sat, a

condus corul de copii al ºcolii, învãþându-i pe aceºtia

cu precãdere cântece patriotice, a devenit mai târziu

dirijorul Corului Bãrbãtesc din Finteuºu Mare, s-a

implicat ºi în cadrul activitãþii bisericeºti, pregãtind

noi pricesne ºi cântãri religioase, a descoperit ºi pro -

movat noi talente, a îmbogãþit repertoriul de cântece

al corului, devenind un neobosit culegãtor de folclor.

Dornic de activitãþi artistice, organizeazã evenimente

în acest sens, pe care le pregãteºte printr-un pro gram
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riguros de repetiþii, preocupându-se totodatã ºi de
promovarea portului tradiþional. Având calitãþi vo -
cale, a interpretat cântece populare sau patriotice,
transmiþând ºi în acest fel dragostea de cântec.
Acestea le-a realizat în paralel cu munca de la catedrã, 
dar ºi cu cea din gospodãrie. În activitãþile propuse a
avut parte de susþinerea familiei, susþinere care venea
mai ales din partea soþiei, doamna profesoarã Maria
Dragoº. Toate acestea mi-au lãsat o impresie fru moa -
sã, care a devenit cu timpul certitudine.

Pasiunea pentru folclor i-a fost insuflatã dom -
nului Dragoº încã din familie, bunicul ºi tatãl par -
ticipând activ în cadrul corului, iar aceastã
pre o cupare a fost îndrãgitã ºi de propriii copii. Sub o
formã sau alta cei trei copii au dezvoltat aceastã
pasiune: Iuliana în cadrul Ansamblului Transilvania,
Nistorel formându-ºi propriul grup muzical ºi nu în
ultimul rând, Andrea, prin dragostea pentru obi -
ceiuri. Cu siguranþã, vor urma ºi nepoþii, care vor
duce pe mai departe zestrea înaintaºilor.

Apreciem activitatea domnului Dragoº ca fiind
una valoroasã, prin dragostea pentru tradiþie, prin
grija pentru pãstrarea ºi transmiterea acesteia noilor
generaþii, mai ales în aceastã perioadã de globalizare,
pentru cã trebuie sã ºtim mai întâi de unde venim,
cine suntem, pentru a afla încotro ne îndreptãm!

La mulþi ani ºi în continuare mult spor în acti -
vitatea pe care o desfãºuraþi!

pr. Gheorghe POP
Finteuºu Mare
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Leagãn de cântec, leagãn de dor...

Cum altfel ar putea fi numit satul Finteuºu
Mare, topos al nemuririi, unde încã tresaltã prin voci
de îngeri cântecul strãmoºesc, apãrat cu sânge de
viteji de-a lungul secolelor? Acum, cã se împlinesc o
sutã de ani de existenþã prin cântec ºi tradiþie a Co -
rului Bãrbãtesc din Finteuºu Mare, amintirile curg
nestãvilite de pavãza timpului...

Am onoarea de a avea în familie un om care s-a

nãscut pe aceste meleaguri de poveste, care ºi acum

povesteºte cu drag de vremurile petrecute pe plaiurile 

natale, unde copilãria ºi cântecul s-au îmbinat ar -

monios, tocmai datoritã Corului ºi activitãþilor în care

acesta a angrenat mulþi sãteni talentaþi. Unchiul meu,

Gheorghe Surduc, în vârstã de 60 de ani, trãieºte în

prezent în Baia Mare, avându-ºi domiciliul aici încã

din 1985. Cu lacrimi în ochi descrie chipul blând al

mamei sale, care i-a luminat copilãria în ciuda greu -

tãþilor obiºnuite ale vieþii de la þarã, unde creºterea

animalelor, munca pãmântului ºi educaþia copiilor

dupã legea Domnului erau ºi mai sunt încã normele

dupã care omul muncitor ºi harnic, cu fricã de

Dumnezeu, îºi duce viaþa. Îºi aminteºte cu patimã de

Crãciunurile geroase, dar calde în spirit, petrecute în

sânul bisericii, unde de nenumãrate ori a auzit gla -

surile îngereºti ale coriºtilor, care vesteau minunea
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Naºterii pruncului Iisus ºi fãceau sã rãsune pereþii ºi
împrejurimile de colindele sfinte.

Memoria nu îl ajutã deosebit de mult, pentru cã
anii au trecut ºi peste el ºi pentru cã în gen eral omul
ajunge sã pãstreze mai mult în suflet amintirile decât
în minte, locul unde fiecare impresie e trãitã cu o ºi
mai mare intensitate. Ghiþã, pentru cã aºa îl strigã
toatã lumea, povesteºte de adolescenþa sa, când a
prins momente în care a participat la diferite concerte
ale Corului ca membru-corist, fiind nelipsit, dupã
posibilitate, de la repetiþii. Despre domnul Andrei
Dragoº nu are foarte multe cunoºtinþe, dar ºtie cã este
un cetãþean de vazã al satului, cu care întreaga co -
munitate se poate mândri ºi care ºtie cum sã ducã mai
departe moºtenirea atâtor ani. El considerã cã Corul
din Finteuº reprezintã nu numai un mod de a duce
tradiþiile mai departe, ci ºi o adevãratã emblemã na -
þionalã: „Eu nu ºtiu atâta carte, cã am fost om cu iubire 
de muncã, am preferat sã îmi câºtig pâinea to -
cindu-mi palmele decât coatele pe bãncile ºcolii. De
ani buni lucrez ca buldozerist ºi am vãzut multe din
frumuseþile regiunii. Am fost ºi prin Turþ, ba peste
deal, ba prin Lãpuº ºi Groºii Þibleºului. Dar io þinu -
turi mai verzi ºi ierni mai albe ca în Finteuºu Mare nu
am vãzut. De acolo am rãmas cu o mare dragoste de
cântec ºi voie bunã. Nu cred cã sunt alþii în þarã care sã
aibã coriºti mai buni. Zici cã a coborât Dumnezeu pe
pãmânt ºi le-a suflat har, sã cânte, sã ne veseleascã.
Mi-i ciudã ºi re gret cã nu îi mai aud azi aºa des ca pe
vremuri. Timpul nu îmi permite ºi viaþa e grea. Dar eu 
þin bine minte de când eram fecior ºi frecventam ºi eu
corul cã cei care cântau aici, coriºtii, erau altfel de
oameni, parcã mai buni, mai luminaþi, le strãluceau
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feþele de iubire de viaþã ºi de mândria de a fi români.
Mama mea iubea tare mult cântecele lor. Tare bine ne
plãcea când ne adunam toþi de sãrbãtori cã ne chema
dobaºu – un fel de mesager – pe toþi sã auzim corul.
Am înþeles cã acum concertele lor în Finteuº sunt mai
puþine, dar ºi când sunt, toatã suflarea se adunã. Da
bine fac, sã îi mai audã ºi alþii, sã vadã cã noi, ãºtia din
Finteuº, ºtim de ce ne-am nãscut români ºi nu uitãm
sã ducem mai departe ce am învãþat de la bãtrânii
noºtri. Mã apucã câteodatã un dor ºi mã gândesc la
cãsuþa mamei, goalã, unde nu mai ai la cine merge...
Timpul aista nu iartã, dar io mã gândesc cã mai rã -
mâne cântecul... totuºi”.

ªi dacã astfel Corul din Finteuºu Mare a rezistat
un secol în mod stoic, trebuie sã meargã mai departe.
Ce mai! A trecut prin momente grele, pentru cã isto ria 
tinde sã pãtrundã vrând-nevrând în fiecare detaliu al
vieþii. Al doilea rãzboi mondial ºi anii negri ai
comunismului sunt doar câteva episoade care puteau
sã curme pentru totdeauna trilul înãlþãtor al cân te -
cului finteuºean. ªi totuºi, Corul a izbutit sã su pra -
vieþuiascã. Sã ducã în continuare pe aripi melodioase
amintirile noastre, ale strãbunilor, zâmbetul ºi plân -
sul mamei bãtrâne torcând alene la poartã, forþa bra -
þelor vajnice care s-au frânt dureros pentru libertate,
scâncetul copiilor în leagãn, dorul iubitei cu obrazul
purpuriu ºi datinile din moºi-strãmoºi.

Din 2003, domnul Andrei Dragoº, fiul lui Nistor
Dragoº, un mare solist al corului, a preluat cârma
corului prin bagheta dirijoralã, adu când speranþã în
sufletele cârcotaºilor, care nu vedeau un viitor prea
roz pentru formaþia finteuºeanã. De atunci, Corul
parcã a înflorit mai mult, devenind o adevãratã
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emblemã pentru Maramureº ºi România. Îi doresc
domnului Andrei Dragoº un cãlduros LA MULÞI ANI!

ºi multã putere de muncã, având con vingerea cã din
dragoste de cântec ºi patrie ne va încânta urechile ºi
spiritele în continuare, creând prin reprezentaþiile
corului un model spir i tual ºi cul tural de urmat pentru 
noi, toþi!

Iuliana-Andrea POP
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Am încheiat concertul [din localitatea Ba ziPge,

Franþa, noiembrie 2006 – n. r.] cu douã cântece în limba

francezã. N-am început bine acor durile pri mului cântec, când

în scenã au urcat ºi prietenii noºtri francezi [corurile „Le Cri du 

Choeur” ºi „Virage du l’est” – n. r.]. Ce magnificã comu -

niune de simþire ºi glasuri! Seara s-a încheiat cum nu se poate

mai bine, cã aºa-i românul, dar ºi francezul când se-nveseleºte.

***

La prima vedere, nu ºtiu ce impresie le-am fãcut noi, un 

grup de þãrani cu gube, dar dupã primul cântec, „Þie sã cuvine

cântare”, sute de palme s-au împreunat într-un ropot de

aplauze. Directorul mu zical al Domului [din Salzburg, în

turneul din 2006 – n. r.] a fost încântat de prestaþia noastrã 

ºi de stilul bizantin al cântecelor religioase interpretate.



„Suflete, ia-þi rãdãcinile,
du-te la Finteuºu Mare ºi cântã!

Mãrturisesc cã, la început, în anii de li -
ceu militar de la Alba-Iulia, am urât corul. Aproape
toþi elevii eram obligaþi sã mergem la orele de cor,
dupã-amiaza, ºi sã învãþãm tot felul de cântece despre 
comandantul suprem. Cu abilitate însã, ºeful muzicii
a reuºit sã strecoare în sufletele noastre cântece isto -
rice ºi marºuri ostãºeºti, pânã ne-a cucerit de-a drep -
tul. Aºa am prins drag de cântecele corale.

Dupã 15 de ani, în calitate de organizator al unui 
spectacol de 24 Ianuarie, mi-am dorit sã invit în spec -
tacol un cor. Corul bãrbãtesc din Finteuºu Mare. Avea 
deja un renume pe care ºi pietrele îl recunoºteau!
Primul con cert al corului avusese loc la 1 Decembrie
1918, aºteptând vestea Marii Uniri. Cu ceva vreme în
urmã, avusesem ºi eu bucuria ºi uimirea sã vãd cum
acest cor, din þãrani ai Maramureºului, ridicase în
picioare o salã de spectacole.

A fost o întâlnire simplã ºi sincerã. Cântau cân -
tecele ce ne-au însoþit istoria. Parcã dacii liberi cobo -
râserã de la porþile ceriului pe pãmânt. Nici nu ºtiu ce
am admirat mai mult. Frumuseþea ºi armonia vocilor,
trãirea pe care o puneau în cântece sau costumele
þãrãneºti ce înnobilau voievodatul din care descã -
lecaserã.
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Atunci l-am cunoscut pe profesorul Dragoº
Andrei. Din anul 2003 este dirijorul corului, înlo cuin -
du-l pe regretatul profesor Valentin Bãinþan. I-am
preþuit munca ºi i-am mãrturisit admiraþia pentru
zidirea de cântec prin care lumineazã vatra satului
din acel nord de þarã.

Acum, la sfârºit de noiembrie, va fi aniversat la
împlinirea vârstei de 65 de ani. Îmi ridic clopu’ ºi
mãrturisesc: „Suflete, ia-þi rãdãcinile, du-te la
Finteuºu Mare ºi cântã!”

Col o nel Ovidiu PURDEA-SOMEª
re dac tor-ºef „Orizont militar”, Cluj-Napoca
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Nu sunt locuri neospitaliere pentru corul din Finteuº
ºi, cred, pentru niciun art ist. Noi ne creãm prin prestaþia
artisticã un mediu favorabil, în care ne simþim confortabil,
atât noi, ca prestatori ar tistici, cât ºi publicul spec ta tor.
Întotdeauna trebuie sã dai ca sã poþi spera sã iei.



Dascãlul în slujba comunitãþii

În copilãrie, universul în care trãiam era
parcã desprins dintr-o frumoasã poveste. Oamenii
erau minunaþi. ªi vãzând lu mina din viaþa semenilor,
nu poþi simþi decât bucurie, iar aceasta iradiazã ºi spre 
ceilalþi ºi asupra locurilor. Destul de rar se întâmplã –
cred – ca amintirea unor persoane sã rãmânã ne -
ºtearsã odatã cu trecerea anilor. De multe ori se
aº terne uitarea ºi, împreunã cu ea, nerecunoºtinþa
celor din jur. Dar, dincolo de aceastã realitate, lu -
crurile pot sta ºi altfel.

Îmi amintesc, plin de dãruire, chipul domnului

profesor Andrei Dragoº. Sã fii dascãl nu-i o profesie

obiºnuitã – ºi domnul profesor o confirmã –, ci este o

misiune care cere jertfã, pentru cã principala vocaþie a

dascãlului este dãruirea de sine. Încerc sã conturez un

scurt portret al domnului profesor, iar acesta se con -

stituie treptat, ca într-un joc de puz zle. Mi-l aduc

aminte predând, desenând, dirijând, cântând, fre do -

nând, organizând serbãri, imprimând, þinând dis -

cursu ri, promovând valori, citind, scriind, muncind.

ªi lista poate con tinua. Dar mã opresc aici pentru a

detalia unele dintre aceste aspecte.

Pe domnul profesor Andrei Dragoº îl de fineºte,

în primul rând, implicarea. ªi se ºtie cã aceastã ati -

tudine zideºte, în con trast cu nepãsarea, care-l poate
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distruge pe om. Ca dascãl, se comporta firesc, ºtiind
sã exploreze esenþialul, fãrã a supraîncãrca elevii cu
informaþie stufoasã. Printre glume – ºi astfel res -
pectând primul principiu din „Codul profesorului”:
„Zâmbeºte. Zâmbind vei comunica mai uºor cu cei
din jur.” – , blânde ironii, citate, orele domnului
profesor erau adevãrate delectãri. Crea o atmosferã
destinsã, bazatã pe prietenie, re spect ºi încredere. Fire
deschisã, nu-l indispuneai cu întrebãri, nelãmuriri
sau curiozitãþi. La fel, îl ºtiu conferindu-ne încredere
în propriile capacitãþi, încurajându-ne. ªi ce denotã
toate acestea dacã nu tact ped a gogic ºi empatie? Am
ºi acum în faþa ochilor o imag ine dinamicã: acum
explicând, problematizând, apoi elaborând schiþa de
idei, desenând la tablã, dar ºi ajutându-ne sã ne
finalizãm desenele în caiete. Dominat de sâmburele
curiozitãþii, al înþelegerii vieþii sub multiplele ei
aspecte, îl vedeam având di verse preocupãri. Spre
exemplu, în pauze rãmânea uneori în sala de clasã,
analizând o planºã de la altã disciplinã, o hartã, citind
un articol. Spirit practic, ne determina sã participãm
activ atât la ore, cât ºi în afara lor: la amenajarea
laboratorului de biologie, a „colþului verde” al ºcolii, a 
grãdinii de flori, a coridoarelor prin crearea de planºe, 
expoziþii de picturã – picturi pe care le realizam de
data aceasta sub îndrumarea doamnei Dragoº. 

Domnul profesor a ºtiut sã valorifice talentul
fiecãruia, sã ne responsabilizeze. Iar acestea prin
propriul exemplu. Nu degeaba se spune cã exemplul
profesorului, nu vorba îl educã pe elev. Totuºi are ºi
cuvântul puterea lui: îmi amintesc un citat pe care-l
afiºase domnul profesor pe coridor: „Un om nu este
mai mult decât altul dacã nu munceºte mai mult decât 
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el”. Deºi încã de când eram elevã am în minte aceste
cuvinte care exprimã cultul muncii, acum le înþeleg
parcã mai profund: nu numai munca fizicã este pro -
movatã, ci ºi cea spiritualã. În acest sens, domnul
profesor ne-a îndreptat atenþia prin activitãþile ex -
tracurriculare pe care le desfãºura. Acestea ni se pã -
reau ºi mai interesante. Sã ieºi din spaþiul rutinat al
bãncii, al sãlii de clasã, înseamnã pentru elev un motiv 
de relaxare, ceea ce nu se poate spune cã se întâmplã ºi 
pentru dascãl, pentru cã acestea necesitã mai mult
efort. Astfel, domnul profesor a devenit dirijor al co -
rului, in struc tor de dansuri, pãstrãtor al tradiþiilor
strãmoºeºti. Îl ºtiu înregistrând astfel de obiceiuri
vechi, determinându-ne sã îmbrãcãm portul pop u lar
la serbãri sau alte evenimente din viaþa satului. Iar
aceste activitãþi le desfãºura nu numai cu noi, cei care
eram atunci la gimnaziu, ci ºi cu cei mai „mari”: tineri, 
adulþi ºi „seniori”. Mi-au plãcut mult orele de cor, la
fel cele de dansuri populare, deºi nu am performat în
aceste activitãþi ºi nu aveam tal ent pentru ele. ªi, to -
tuºi, mã atrãgea ceva, ce atunci nu puteam defini, însã
acum cred cã ºtiu ce era: nu activitãþile în sine erau
importante pentru mine, ci anumite stãri, atitudini pe
care le transmiteau: patriotismul, bucuria, admiraþia
pentru valoare. 

Îmi rãsunã în minte ºi un alt cuvânt, de data
aceasta de la deschiderea unui an ºcolar: „Preotul,
Profesorul ºi Pãrintele sunt cei mai importanþi într-o
comunitate, fiecare cu rolul ºi rostul sãu...”, pro mo -
vând astfel respectul ºi determinându-ne sã apreciem
dãruirea. De asemenea, îmi amintesc de Ziua Eroilor,
sãrbãtoritã cu adevãrat la Finteuºu Mare: cu slujbã, cu 
rugãciune. ªi includ aici ºi cântecele patriotice –
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rugãciuni din ºi pentru popor, ºi poeziile alese de
doamna profesoarã Dragoº pentru a le recita noi, ele -
vii: „Doamne, ocroteºte-i pe români”, „Bocetul lui Ion
fãrã de mormânt” etc. ale lui Adrian Pãunescu... Toate 
acestea însemnau pe de o parte emoþii puternice, care
se constituiau treptat în sentimente, dar mai ales curaj
în promovarea patrimoniului naþional.                 

Din viaþa ºi activitatea sa învãþãm dãruirea to -
talã pentru artã ºi culturã, slujirea Frumosului ºi lupta 
continuã pentru impunerea valorilor în viaþa so cie -
tãþii. Oscilând între zbuciumul activitãþii ºi liniºtea
finalizãrii ei, domnul profesor Andrei Dragoº poate fi
considerat un învingãtor!

Georgiana-Dumitriþa REDNIC
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Un nume pentru eternitatea
satului Finteuº 
- prof. Andrei Dragoº

„Ne-am cunoscut prin cântec ºi ne-am
unit eforturile pentru ca împreunã sã dãruim nea -
mului românesc cântece care lumineazã viaþa oa me -
nilor”.

Prof. Andrei Dragoº – dirijor – a dãruit mult
cântecului coral în fruntea bãrbaþilor din Finteuº,
fiind încununat apoi cu laude ºi aprecieri naþionale ºi
internaþionale, indiferent dacã au evoluat într-un sã -
tuc din deal sau vale, ori la Bruxelles, Paris, Tel Aviv,
Chiºinãu, ra dio ºi televiziuni pe glob etc.

Corul bãrbaþilor din Finteuº a constituit un mo -
del de dragoste pentru neam ºi glie, la aceasta con -
tribuind din plin prof.-dirijor Andrei Dragoº.

Marele dirijor prof. Valentin Bãinþan, iar astãzi
prof. dirijor Andrei Dragoº în fruntea corului din
Finteuº ºi-au contopit viaþa cu ceea ce spuneam „Þã -
ranul este talpa þãrii”.

Atunci când ai fericirea de a asculta Corul din
Finteuº, parcã asculþi o binecuvântare trimisã tocmai
din ceruri, pentru noi, neam românesc, popor ome nos,
blând, bun, harnic ºi iertãtor, cum sunt coriºtii din
Finteuº în frunte cu dirijorul lor, prof. Andrei Dragoº.
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7 decembrie...

Cu ocazia împlinirii vârstei mele de 60 de ani,
corul bãrbãtesc din Finteuº (spre surprinderea mea)
s-a oprit în faþa porþii maramureºene de la Casa do -
rurilor mele ºi coriºtii au intonat, într-o interpretare ºi
dãruire inegalabilã colindul Deschide uºa, creºtine ºi La
mulþi ani. Îmbrãcaþi cu gube, cioareci, cãciuli, înºiraþi
în curtea casei mele pe o zãpadã de 30-40 cm, au dat
impresia unei icoane a nemuririi pe care au ºi rea -
lizat-o pe pelicule TV ºi foto cu Florile dalbe.

Din cuvântul corului din Finteuº: „Din acest
punct de vedere, ne asemãnãm foarte mult, de aceea
ne-a animat dorinþa sã fim ºi noi prezenþi la ani -
versarea a 60 de ani de viaþã la «Casa dorurilor mele»,
loc al copilãriei dumneavoastrã.”

„Stejari” printre „Stejari” la pãdurea cabanei
Ste jarul din apropierea drumului Satulung – ªomcuta,
am filmat pentru Televiziunea Românã împreunã cu
corul din Finteuº Mãicuþa când m-a fãcut, Rosmarin în
colþul mesii, Bate vântul dorului ºi altele care sunt do -
cumente în filmoteca Televiziunii Române, filme care
nu vor pieri niciodatã pân-o fi român-român pe pã -
mântul lui stãpân.

ªi atunci când pe parcursul istoriei am fost cãl -
caþi în picioare precum firul de iarbã, coriºtii din
Finteuº n-au spus cã-i doare, dar au fãcut din cuvinte
flori de cântec strãmoºesc precum „Nu uita cã eºti
român, cã tatãl tãu a fost cioban, bunicul tãu a fost
TRAIAN ºi-n þara asta te-a lãsat sã fii stãpân”.

ªi nimeni n-a putut sã punã lacãt pe gura ma -
relui cor din Finteuº ºi nici cãtuºe pe mâini!

Acest cor este o istorie de neam ºi þarã condus
acum cu dãruire de dirijorul prof. Andrei Dragoº.
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Cântecele bisericeºti fac parte integrantã din re -
pertoriul corului din Finteuº – intonând imn de slavã
lui Dumnezeu ºi poporului român – un cor pa tri otic
românesc unicat printr-o interpretare inegalabilã pe
plan naþional ºi internaþional.

ªi iatã cã aºa, de la opincã pânã la vlãdicã, corul
bãrbaþilor din Finteuº ºi-a strâns toamnã dupã toam -
nã un NUME PENTRU ETERNITATEA SATULUI, pre -
cum Prof. Dirijor ANDREI DRAGOª.

Nicolae SABÃU
Cicârlãu
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În lunga perioadã a existenþei noastre am rea lizat
schimburi culturale cu formaþii corale, la în ceput cu cele din
apropiere: Ardusat, ªomcuta Mare, Buciumi, Vãlenii
ªomcutei, Valea Chioarului, ca apoi aria sã se extindã la
formaþii de prestigiu din þarã ºi din strãinãtate, oferindu-ne
reciproc din ex perienþa acumulatã, dar ºi prietenia ºi respectul
care au rãmas peste ani.

***

La Finteuº activeazã din anul 1974 Ansamblul
folcloric „Stejarul”, care are scopul de a culege, con serva ºi
valorifica sce nic cultura tradiþionalã din nord- vestul României. 
A reprezentat arta tra di þio nalã româneascã în þarã ºi în
Letonia, Polonia, Ungaria, Elveþia, Italia.



Corul din Finteuº
ºi sentimentul naþional

Ascultând celebrul cor finteuºean, cel
de-odatã cu Unirea, sentimentele pe care le trãieºti
sunt mul ti ple ºi complexe. Trecând de latura artisticã
– ºi ea amprentatã de vigoarea vocilor bãrbãteºti, de
omogenitate compartimentalã ºi de un rusticism ele -
vat, în care specificul zonal este menþinut cu discreþie
– corul se impune prin mesajul sãu naþional-pa tri otic,
care vine dintr-o istorie îndepãrtatã, însufleþind ro -
mânismul. 

În repertoriul corului sunt bine aºezate lucrãri
de gen, Treceþi, batalioane române, Carpaþii!, Când fru -
moasa Românie, Hai sã-ntindem hora mare, Noi suntem cei 
chemaþi sã apãrãm munþii noºtri cei frumoºi, Marºul ve -
teranilor din ’77, Dacii ºi noi, Pribeagul, ªoim român º.a.
Vor rãmâne înãlþãtoare peste veacuri versuri ca
„Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamã, / Nã dej -
dea e numai la noi…”, sau  „Mãi, române, n-auzi
goarna / N-auzi cântecul prin munþi? / Lasã-þi plu gul,
lasã-þi coasa / ªi pãrinþii tãi cãrunþi…”, ori „Ni mic în
lume nu-i mai sfânt / ªi mai frumos pe-acest pãmânt /
Decât sa mori ca luptãtor / Înfãºurat în tri color”. 

Au rãmas memorabile întâlnirile corului cu
marii noºtri poeþi Nichita Stãnescu, Gh. Pituþ, Ion
Iuga, Adrian Pãunescu sau cu istoricii Vasile Netea,

Sînt suflet în sufletul neamului meu

104 ANDREI DRAGOª - 65



Ioan Bota ºi alþii. În urma unei asemenea serate mu -
zical-literare poetul Adrian Pãunescu nota într-un co -
tidian cen tral: „Preamãrire vouã, þãrani grãniceri din
niciodatã supusul Maramureº. Preamãrire vouã, oa -
meni din Finteuºu Mare, […] stegari ai unei memorii
istorice ºi ai unui neclintit ideal!”1

Într-o perioadã în care sentimentul naþional a
avut mult de suferit datoritã vitregiilor politi -
co-economice manifeste, cântecele Corului bãrbãtesc
din Finteuºu Mare ne întorc într-o istorie atât de vie ºi
plinã de sacrificii izbãvitoare. Coriºtii ºi distinsul lor
dirijor – profesorul Andrei Dragoº ne dau speranþe cã
aceastã naþie românã are încã resurse spirituale
profunde, care vin din filonul de aur al strãmoºilor
daco-romani.

Prin asemenea falnici bãrbaþi se menþine vie
flacãra istoriei unei þãri ºi spiritul pa tri otic ce ne-a
însufleþit naþiunea românã peste veacuri. Acum la
ceas aniversar, urãm de bine ºi sãnãtate pe Dirijor,
dimpreunã cu ai sãi coriºti. Întru mulþi ºi fericiþi ani!

pr. lect. univ. dr. Teofil STAN
Centrul Universitar Nord din Baia Mare
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Un om al echilibrului -
prof. Andrei Dragoº, 
dirijorul Corului Bãrbãtesc
din Finteuºu Mare

Cu peste douã decenii în urmã, mai pre cis
în 1986, când am intrat, cu emoþie, în rândurile corului 
bãrbãtesc de la Finteuº, am remarcat, între tenorii
foarte buni, o voce care mi-a atras atenþia, m-a im -
presionat într-un mod foarte plãcut ºi pe care dirijorul 
de atunci, domnul profesor Valentin Bãinþan (bi ne -
cuvântatã sã-i fie memoria) o aprecia mult.

Era vocea domnului Andrei Dragoº, fiu al sa -
tului, profesor de fizicã-biologie ºi directorul ªcolii cu
clasele I-VIII din Finteuºu Mare.

A moºtenit de la tatãl domniei sale, Nistor
Dragoº (un mare solist al corului), o voce de aur, o
plãcere de a cânta ºi o pasiune pentru muzicã pe care
puþini, în ziua de azi, le au.

Aceastã pasiune pentru muzicã s-a rãsfrânt ºi
asupra generaþiilor de copii care i-au trecut prin mânã 
ºi pe care i-a învãþat nu numai tainele materiilor pre -
date, ci ºi tainele muzicii corale pentru copii ºi arta
dansului pop u lar, artã pe care, ºi azi o face foarte bine, 
având, alãturi de dânsul, un grup de dansatori ºi
instrumentiºti foarte talentaþi cu care a participat la
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numeroase festivaluri de dans pop u lar, atât în þarã,
cât ºi în afara graniþelor ei, ducând cu cinste ºi onoare
prestigiul Maramureºului, în spe cial prestigiul Þãrii
Chioarului.

Întâlnirile care au urmat începând cu acel an,
1986, când ne vedeam la repetiþii la cãmin sau în
grãdiniþã duminica (eu având bunicii din partea ma -
mei la Finteuº), cât ºi în urmãtorii ani în care am trãit
momente de înaltã þinutã sufleteascã împreunã cu
corul ºi domnul Bãinþan, a fãcut posibilã o cunoaºtere
mai apropiatã a domnului Andrei, cunoaºtere care s-a 
transformat rapid într-o relaþie de prietenie ºi sim -
patie reciprocã (eu aflând cã bunica mea ºi cu mama
domniei sale au fost veriºoare, le-a chemat pe amân -
douã Reghina, au fost din acelaºi sat – Vãlenii
ªomcutei ºi s-au cãsãtorit tot într-un sat – Finteuºu
Mare), de colaborare sincerã ºi fructuoasã pe altarul
muzicii corale româneºti.

Aºa se face cã, în anul 2003 când domnul
Bãinþan se retrage de la cârma corului (din pricina
sãnãtãþii ºubrede ºi a vârstei înaintate), domnul Dragoº 
va prelua corul ºi bagheta dirijoralã, fapt care m-a
bucurat nespus, mi-a risipit îndoielile ºi neliniºtile
pricinuite de anumite zvonuri negre care vizau chiar
încetarea activitãþii corului din cauza lipsei unui di -
rijor care sã aibã rãbdare cu noi, sã ne cunoascã su -
fletul ºi viaþa, sã ne înþeleagã ºi sã-ºi doreascã sã
colaboreze cu noi dincolo de orice bariere ºi concepþii,
greºite zic eu, le gate de pregãtirea socio-profesionalã
a corului, transportul ºi remunerarea dirijorului.

Toate acestea nici cã se puteau mai bine gãsi
decât în persoana domnului profesor Andrei Dragoº.

M-a impresionat vocaþia profesorului, a omului
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iubitor de frumos, dublatã de o sensibilitate peda -
gogicã evidentã, antrenatã prin studiul cãrþilor ºi al
oamenilor.

Mi-am dat seama cã aveam în faþa noastrã un
om al echilibrului, caracterizat de îmbinarea armo -
nioasã a douã exigenþe contrastante: severitatea ºi
blândeþea, am conºtientizat faptul cã era vorba de o
blândeþe severã, adicã de o atitudine fundamentatã
pe competenþele sale profesionale im preg nate cu dra -
goste faþã de oameni în gen eral, de coriºti în spe cial.

Dupã o perioadã scurtã de acomodare cu noul
rol, domnul Dragoº încearcã ºi reuºeºte introducerea
în repertoriul nostru coral a mai multor piese care
trateazã atât de frumos ºi elocvent dragostea de neam
ºi þarã, iubirea de aproapele ºi preamãrirea lui
Dumnezeu, precum ºi reintroducerea altor piese, gre le
ca valoare, peste care uitarea încerca sã-ºi lase praful.

În þarã, peste tot unde a fost invitat corul (iar
aceste invitaþii n-au fost puþine), domnul Dragoº a
realizat concerte foarte frumoase. Etalând un re per -
toriu foarte variat ºi bogat, a reuºit sã transmitã acea
emoþie ºi trãire româneascã specifice sufletelor del i -
cate, sensibile, de o mare fineþe, ale românilor, iar
rãsplata au fost numeroasele aplauze ºi bisãri, pre -
cum ºi promisiunea de a reveni în mijlocul audi -
toriului.

Din anul 2005 încoace, domnul profesor Andrei
Dragoº realizeazã un proiect extraordinar – „Preaslã -
virea prin cântec a neamului românesc ºi a limbii
române” –, proiect care se deruleazã anual, printr-o
ieºire într-o comunitate româneascã din di as pora.

Cu fiecare re cital, inimile românilor din Bar ce -
lona, Paris, Milano, Ma drid, Torino, Salzburg, Roma
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etc. au tresãrit de emoþie, bucurie ºi plãcere la auzul
cântecelor patriotice, al doinelor, al colindelor vechi,
autentice.

Toate aceste minunate lucruri realizate de dom -
nia sa, precum ºi multe altele, au fãcut ca inima ºi
sufletul acestui român adevãrat sã nu oboseascã ºi sã
nu renunþe niciodatã, chiar dacã þara a trecut ºi trece
prin momente dificile, motiv în plus sã-ºi doreascã
alãturi de noi sã înfãptuiascã, prin cântec, acest fru mos
dar nu uºor deziderat: „Iubirea de Neam ºi Þarã”.

Profit de acest prilej pentru a-i ura multã sã -
nãtate, alãturi de cei dragi (familie prieteni, coriºti), sã 
rãmânã acelaºi om op ti mist ºi vesel, cu privirea se -
ninã ºi sufletul plin de iubire, iar dacã Dumnezeu va
vrea, sã rãmânã mulþi ani în fruntea corului, pentru
un motiv destul de serios din zilele noastre, care lo -
veºte atât statele din U.E., cât ºi de pe alte continente:
„Un popor care-ºi uitã tradiþiile, datinile, obiceiurile,
cultura ºi valorile culturale se poate considera o na -
þiune pierdutã!”

Cu consideraþie ºi mulþumire, aceste modeste
rânduri pentru tot ce-aþi fãcut ºi faceþi în continuare
pentru sufletul meu ºi al celor care gândesc ºi simt
româneºte, vã îmbrãþiºeazã

Cosmin TÃMÂIAN
corist, Finteuºu Mare
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Dirigintele meu de la ºcoalã
ºi de la cor

Dirijorul nostru este om de-aici, din sat, ºi
îl cunosc de când eram mic. Ceva mai târziu, la ºcoalã, 
mi-a fost profesor, diriginte, di rec tor. E o bucurie
pentru mine, ºi aºa va fi cât voi trãi, sã-mi amintesc de
acei ani. Deºi eram numai „de jumate” cuminte, nu
mi-a scãzut niciodatã nota la purtare ºi în gen eral nu
fãcea aºa ceva cu elevii. Ne lãsa întotdeauna o ºansã,
ne înþelegea purtãrile copilãreºti ºi i-am simþit în -
totdeauna protecþia, chiar pãrinteascã, aº putea
spune. Era foarte apropiat de noi ºi uneori ne plimba
cu Dacia lui personalã, ceea ce era grozav pentru noi,
pe-atunci. Ne ducea ºi la cules de prune (de exemplu)
la SMA ªomcuta, tot cu maºina lui. Sigur cã-i plãcea
dacã rãspundeam bine la ore, ne rãsplãtea ºi cu note
cu câte un punct mai mult decât am fi meritat (eu, cel
puþin, îmi dãdeam seama de acest lucru), ca sã ne
încurajeze, iar dacã nu ºtiam, mai uita sã ne punã
notã. Astea contribuiau, pe lângã dorinþa noastrã de
a-l vedea mulþumit de cunoºtinþele acumulate, ºi la
cuminþirea noastrã (parþialã, desigur). Pentru mine,
Domnul Dragoº rãmâne dascãlul ideal, cu mult ta l e nt,
tact ped a gogic, rãbdare, bunãvoinþã dusã pânã la
generozitate. Astãzi, la cor, îl con sider tot un profe -
sor-diriginte. Ne cunoaºte bine, ne ºtie gãsi pãrþile
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bune ºi înmulþi talanþii fiecãruia din noi. Ca ºi pro -
fesorul, este ºi dirijorul desãvârºit, care dozeazã per -
fect exigenþa ºi indulgenþa aºa încât toþi sã vrem sã
tindem spre perfecþiune, toþi (mulþi foºti elevi ca ºi
mine) sã vinã cu plãcere la repetiþii, sã fie disponibili
la efortul cerut de artã, sã nu abandoneze corul ºi,
astfel, formaþia sã meargã din succes în succes, conti -
nuând ceea ce au început bunicii noºtri acum aproape
o sutã de ani, conduºi de unchiul Domnului Dragoº
(fratele bunicului sãu). Este foarte punc tual la repetiþii 
(cum este peste tot), dar îi iartã pe cei întârziaþi,
aºteaptã, n-are ce sã facã, pentru cã mai im por tant
pentru el este cã au venit pânã la urmã.

Mâine, 16 octombrie 2012, am planificat sã-mi
fac horinca de anul acesta – încep pe la 10-11, dureazã
o zi ºi-o noapte, da’ iese de prima calitate ºi-om ciocni
un pahar de noroc ºi de viaþã lungã, în 17 noiembrie,
ºi-om zice, fiind Postul Crãciunului deja, ºi niºte co -
linde de pe la noi, cum nu-s altele mai frumoase.

Din suflet, vã doresc Mulþi ºi Fericiþi Ani, Dom -
nule Diriginte-Dirijor!

Ioan UÞÃ
corist, Finteuºu Mare
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Andrei n-are nevoie de cuvintele
mele pentru a se face ºtiut

Andrei n-are nevoie de cuvintele mele
pentru a se face ºtiut. Îl cunoaºteþi, unii, chiar mai
demult ca mine, aºa cã nu-mi rãmâne decât a-i dori
zile bune în ani mulþi ºi... lungi.

A umblat Pãmântul pe toate pãrþile ºi-n toate
hãrþile. De când a preluat bagheta Finteuºului, a în -
ceput sã întinereascã. Îi doresc sã mã ia ºi pe mine cu
el ºi sã întinerim pânã vom da în mintea copiilor. Cã
bine s-a zis: „Lãsaþi copiii sã vinã la Mine!...”

Atât.
Las ºi eu în seama altora pocalele ºi osanalele ºi

pãstrez pentru mine bucuria de a ºti cã Andrei mã
considerã prieten.

Puteam sã scriu mai multe, dar mi-am adus
aminte de o pildã pe care, chiar dacã am mai spus-o,
vreau sã o repet, cãci este pe potriva lui: cine se în -
destuleazã cu puþin se face vrednic de mult!

Sergiu Vitalian VAIDA
„Vine Cluju’ pe la noi”
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„Sînt inimã-n inima 
neamului meu”

Andrei DRAGOª

A fost destinul meu sã vin
în lume în satul în care cântecul exprimã

cel mai profund dragostea de glia
strãbunã ºi de Dumnezeu

Nu ºtiu ce m-a legat atât de mult de acest sat, dar nu
se putea altfel, doar aici am vãzut lu mina zilei, într-o
familie de þãrani iubitori de frumos, de pãmânt, harnici ºi
cu credinþã în Dumnezeu.

Aºa cã nu a fost alegerea mea, a fost destinul meu sã
vin în lume în satul în care cântecul exprimã cel mai
profund dragostea de glia strãbunã ºi de Dumnezeu, aici,
unde unchiul tatãlui meu (fratele bunicului), ajutat de
preot ºi de directorul ºcolii din vremea respectivã, s-a
gândit cã ar fi bine ca marele eveniment care se apropia –
„Unirea cea Mare” – trebuie întâmpinat cum se cuvine.

Spre sfârºitul Primului Rãzboi Mondial, adunã bãr -
baþii care nu erau plecaþi pe front ºi pregãtesc întâmpinarea
celui mai mare eveniment pe care-l va avea neamul ro -
mânesc – Unirea tuturor teritoriilor româneºti într-un stat 
unitar ºi in de pend ent, „România Mare”. Ce pãcat cã, din
aceastã Þarã a ro mânilor, de-a lungul timpului, lupii flã -
mânzi ai Eu ropei au sfârtecat bucãþi pe care n-am reuºit sã
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le recuperãm în momentele favorabile pe care ni le-au oferit
evenimentele istorice.

În 1 Decembrie 1918, la ªomcuta Mare, sub nu mele
Corul Plugarilor din Finteuºu Mare, susþin pri mul con -
cert, mo ment, probabil, unic în România, ca începutul
activitãþii artistice a unei formaþii corale sã fie legat de ziua
de 1 Decembrie 1918, ºi care are ca devizã „Ne-am unit
inimile, sufletele ºi glasurile pentru a proslãvi prin cântec
neamul românesc”.

Orice s-ar spune, corul din Finteuº este o istorie vie,
care pãstreazã în paginile sale cele mai semni ficative ºi mai
expresive cântece, prin care pro mo veazã momentele istoriei
naþionale, dragostea de Þarã ºi credinþa în Dumnezeu.

Ce curaj, ce ºansã, ce mo ment favorabil atunci când
se cânta numai ce trebuia cântat, când, sub no tele din
partiturã, textele conþineau... partidul, Ceau ºescu, din par -
titurile corului nostru parcã intenþionat au fost ºterse aceste
cuvinte, înlocuindu-se cu ªtefan, Mihai, Tu dor, Iancu,
cu... pe-un picior de plai, pe-o gurã de rai, trec batalioanele
române Carpaþii, într-o Tran silvanie frumoasã, la arme cu
frunze ºi flori, aºtep tându-i izbânda ºi fraþii. Oare când
vom trece cu frun ze ºi flori peste Prutul cel despãrþitor de
fraþi ºi Þarã, când visul cel mãreþ al lui Mihai Voievod
Viteazu se va reîmplini ºi cei care ne conduc destinul îºi vor 
aduce aminte ºi se vor gândi la românii care trãiesc în afara
României actuale?

Poate m-am legat de aceastã parte a gliei strã bune
pentru faptul cã Dragoº Andrei, birãul (pri marul) satului,
la sfârºitul veacului al XIX-lea a reuºit împreunã cu con -
sãtenii lui sã cumpere de la Biserica reformatã din Aiud,
pentru sat, pãºunea ºi pãdurea de pe „Teieturã”, cã acest
om a fost tatãl primului dirijor al corului din Finteuº ºi al
bunicului meu, aºa cã eu sunt Dragoº Andrei a lui Nistoru
lui Patric a Birãului, iar mama este Reghina Coltanului din 
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Vã leni. M-am nãscut în 17 noiembrie 1947, fiind primul
copil, nãscut dupã ºapte ani de la cãsãtoria pãrinþilor mei,
cãsãtorie care a avut loc în prima parte a lunii noiembrie
1940. Am absolvit Facultatea de ªtiinþe Na turale ºi Agri -
cole de la Institutul Ped a gogic din Baia Mare, în 1971, ºi
am activat ca profesor la ªcoala din Sãpânþa, apoi la ªcoala
din Curtuiuºu Mare, ca, în septembrie 1974, sã fiu adus la
ªcoala din Finteuºu Mare, în calitate de profesor-di rec tor,
de unde m-am pensionat în octombrie 2010. În 1972, m-am
cãsãtorit cu Maria, profesoarã de limba ºi literatura ro -
mânã, avem trei copii ºi patru nepoþi. Activez în cor din
anul 1963, cânt la tenor I, iar din 2003, sunt dirijorul co -
rului. În octombrie 1974, am înfiinþat Ansamblul Folcloric
„Stejarul” din Finteuºu Mare, cu scopul de a culege, con -
serva ºi valorifica sce nic tradiþia popularã din nord-vestul
României – costum, dans, cântec ºi obiceiuri.

***

Promovarea sentimentului pa tri otic 
a fost, este ºi va fi principalul obiectiv

al activitãþii noastre

Dragostea de þarã este unul din cele mai nobile sen -
timente, pãstrarea ºi cultivarea lui la tânãra generaþie este o 
datorie sfântã ºi obligatorie.

Noi, corul din Finteuº, avem o devizã: „Ne-am unit
inimile, gândurile ºi glasurile pentru a proslãvi prin cântec
neamul românesc”.

Am cântat pentru prima oarã în 1 Decembrie 1918,
ziua cea mai sfântã a neamului românesc, ziua pentru care
ºi-au jertfit viaþa milioane de români, de-a lungul vea -
curilor, este ziua în care prin jertfã a apãrut în lume
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„România Mare”, ziua în care visul milenar al românilor a

fost împlinit.

Promovarea sentimentului pa tri otic a fost, este ºi va

fi principalul obiectiv al activitãþii noastre. Pentru a realiza 

acest obiectiv, am lansat proiectul cul tural „Cântec din

sufletul neamului”, acþiune cul tural-patrioticã de pre zen -

tare a istoriei poporului român prin cântec, de promovare a

culturii spirituale ºi materiale a poporului român în plan

in tern ºi internaþional, în mod spe cial în comunitãþile de

români din afara þãrii.

Mesajul cântecelor noastre reprezintã un semnal de

alarmã la starea de somnolenþã, de letargie, în care se aflã o

parte a naþiunii române – „Somnul raþiunii naºte monºtri”

–, în direcþia pãstrãrii identitãþii noastre spirituale ºi chiar

teritoriale. Cei care vor reuºi sã-ºi pãstreze identitatea spi -

ritualã (limba ºi tradiþiile) vor dãinui pe pãmânt. Acest

deziderat cere în schimb sacrificii materiale ºi voinþã na -

þionalã, decizii ale celor care pot ºi au puterea sã sprijine

ma te rial acest demers, dar ºi ale celor care desfãºoarã acti -

vitãþi în care acest sen ti ment trebuie promovat.

Patriotismul este spe cific celor mulþi, celor care au

fost sacrificaþi ºi care sunt sacrificaþi ºi în momentul ac tual, 

nu celor puþini, celor din vârful piramidei, care parcã s-au

plictisit de atâta bine, uitând de cei care trudesc pentru

prosperitatea lor. Prea sunt sacrificaþi cei mulþi pentru

orgoliul celor puþini. Parcã este prea mare ºi multã sãrãcia

la cei mulþi, pentru prosperitatea celor puþini. Sã nu uitãm

cã pentru pãstrarea identitãþii naþionale meritã sã facem

chiar sacrificiul suprem.

***
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Biserica este locul în care, 
în fiecare duminicã, corul participã

la realizarea Liturghiei

La înfiinþarea corului au contribuit trei intelectuali
ai satului: directorul ºcolii, preotul ºi învãþãtorul; desigur,
corul a fost ºi este strâns legat de bisericã.

Biserica este locul în care, în fiecare duminicã, corul
participã la realizarea Liturghiei.

În perioada Dictatului de la Viena (1940-1944), Bi -
se rica a fost singurul loc în care corul s-a putut manifesta,
aici organele de represiune hortiste n-au intervenit.

Corul este invitat sã susþinã Liturghia ºi în alte
localitãþi, iar atunci când ne gãsim în deplasare, organizãm
în aºa fel ca duminicã dimineaþa sã participãm la susþinerea 
Liturghiei în localitatea în care ne aflãm. În deplasãrile
noastre în strãinãtate, un rol deosebit l-au avut parohiile
ortodoxe din zona în care am fost. În strãinãtate românii
sunt legaþi mai mult de bisericã decât în þarã, este locul în
care se adunã ºi discutã diferite probleme; biserica con -
tribuie la unitatea de tradiþie ºi credinþã a românilor din
di as pora. Astfel, am susþinut concerte în Catedrala „Sfinþii
Arhangheli Mihail, Gavriil ºi Rafail” din Paris, în Biserica
„Sfânta Cruce” din Torino, în Parohia din Lodi (Italia), în
Parohia din Fonte Nuova ºi Mantova din Italia, în Alcalá
de Henares din Spania, în Domul din Salzburg ºi în
Biserica „San Lorenzo” din Torino, unde se aflã giulgiul cu 
care a fost acoperit trupul lui Iisus Hristos.

***
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Aceasta o considerãm noi cea mai mare 
realizare: publicul sã caute

sã rezoneze cu artiºtii din scenã

Corul din Finteuº reprezintã un unicat naþional prin 
repertoriul abordat ºi prin modalitatea lui de a-l transmite
publicului. Mesajul pa tri otic, naþional, pe care-l are re -
pertoriul finteuºenilor e unic în felul sãu, atât în conþinut,
melodicitate, cât ºi în costumaþie. Este un cor al co bo -
râtorilor de pe Columna lui Traian, care prezintã istoria
poporului român prin cântec, de la strãmoºii noºtri (daci),
la perioada actualã, fiind promovate prin cântec marile
momente ale naþiei române.

Emoþiile scenei sunt inerente ºi prezente în orice mo -
ment al actului cul tural, cu atât mai mult la coriºtii din
Finteuº, care-ºi cântã marea dragoste de glia strãbunã, de
Bunul Dumnezeu, de locurile natale. Sigur, emoþiile din
scenã ºi sentimentele artiºtilor sunt transmise publicului,
se realizeazã o comuniune, o unitate de simþire, spectacolul
devine o comuniune de sentimente. Aceasta o considerãm
noi cea mai mare realizare – publicul sã caute sã rezoneze cu 
artiºtii din scenã.

***

Concertele noastre sunt lecþii de istorie
naþionalã, sunt lecþii de educaþie

muzicalã ºi iubire de aproapele tãu
ºi de Dumnezeu

Activitatea în corul din Finteuº are douã laturi: de a
transmite sentimente ºi a educa prin cântec publicul spec -
ta tor ºi de a te autoeduca prin propriile tale acþiuni.

Concertele noastre sunt lecþii de istorie naþionalã,
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sunt lecþii de educaþie muzicalã ºi iubire de aproapele tãu ºi
de Dumnezeu. Acest mesaj este receptat atât de spec ta tor,
cât ºi de corist.

Coristul trebuie sã fie un om com plex, care este ca -
pabil de sacrificiu în pregãtirea proprie ºi în acþiunea de
expunere a celor receptate spre pub lic. Coristul trebuie sã
aibã harul cântatului în cor, sã facã acest lucru din plãcere
ºi cu plãcere, sã-ºi respecte statutul de corist ºi sã-i respecte
pe spectatori.

Desigur, ne naºtem diferiþi, dar aici, în grupul
nostru, deprindem unii de la alþii lucrurile minunate ale
vieþii în colectivitate, fãcându-ne conºtienþi de puterea pe
care o are o colectivitate umanã. Suntem împreunã la bine
ºi la rãu, ne ajutãm reciproc, împreunã putem face mai
multe ºi mai uºor.

***

Femeile de la sat au tot mai puþin timp
pentru a pro duce

cu tehnicã rudimentarã, manualã,
diferite produse care au devenit deja

produse artizanale

Noi, coriºtii, nu am renunþat la portul tradiþional.

Coristul din Finteuº are douã costumaþii: cea de varã, 
alcãtuitã din pantalon alb, cãmaºã, vestã, pãlãrie de paie; ºi
costumaþia de iarnã, din pantalon tip „cioareci”, gubã ºi
cãciulã neagrã.

La Finteuº se poartã iarna cãciula neagrã, iar vara
pãlãria de paie, dar cu calota mai joasã decât cea de pe
vremuri. În sãrbãtorile de iarnã mai vezi câte-o femeie cu
guba surã, sau cu zadie de lânã (ºorþ de lânã spe cific
Chioarului) – doar în rare cazuri se mai vãd pe drum, în mod
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spe cial femei, purtând gube, dar, ºtiþi, odatã trebuie sã
disparã un lucru ºi apoi este preþuit la adevãrata lui valoare.

Din vechea industrie casnicã a dispãrut torsul, nu se
mai cultivã in ºi cânepã, foarte rar se toarce lânã. Se þes mai
rar covoare, zadii de lânã ºi ºtergãri. Femeile cos nãfrãmi
din „delin” cu modele aplicate prin cusãturã cu mãtasã. Se
fac ºtergari, feþe de masã, perdele cu ciur. Este o metodã
decorativã pe pânzã þãrãneascã, prin eliminarea unor fire
prin tãiere, rãmânând pânza cu gãuri pãtrate, dupã un
anumit model. Se face man ual dantelã, care se foloseºte la
ºtergari, feþe de masã, la cearceafuri.

Cu siguranþã, în satele româneºti, vechile activitãþi
tradiþionale, þesutul, cusutul, cultivarea plantelor tex tile
(in, cânepã) au dispãrut, în favoarea produselor in dus -
triale, doar croiul ºi modelul decorativ diferã de la o zonã
folcloricã la alta. Parcã folclorul sau tradiþionalul îl mai
gãsim în rare cazuri, chiar în scenã, în spectacolele de
folclor, dar ºi acolo predominã kitsch-ul, prostul gust. Totul 
este comercial, în detrimentul tradiþionalului.

Sãtenii au renunþat la produsele vestimentare tra -
diþionale datoritã facilitãþii de a procura vestimentaþie ºi
încãlþãminte produse pe cale industrialã. Femeile de la sat
au tot mai puþin timp pentru a pro duce cu tehnicã ru -
dimentarã, manualã, diferite produse care au devenit deja
produse artizanale. Poate ar fi interesant ca în unele lo -
calitãþi sã se creeze cen tre de producþie de bunuri de larg
consum, costumaþii tradiþionale, finanþate de stat, care apoi 
sã fie valorificate în mag a zine specializate. Dar, pânã
suntem sãraci, nu cred cã aºa ceva se va întâmpla.

***

Despre folclor

Valorile cele mai de preþ ale omului sunt cele spiri -
tuale, purtate în suflet – acestea sunt perene ºi ne -
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muritoare, nu pot fi rãpite de nimeni, în comparaþie cu cele
materiale, care sunt palpabile, au o anumitã duratã, sunt
consumabile ºi trecãtoare.

Ca totalitatea bunurilor, ºi cele spirituale reprezintã
o zestre moºtenitã ºi transmisã din generaþie în generaþie,
supusã unei evoluþii istorice, ºi reprezintã identitatea
distinctivã ºi inconfundabilã a unui popor.

Datinile, obiceiurile ºi tradiþiile au rãmas de veghe ca
niºte candele pe altarul existenþei ºi nemuririi noastre.
Cântecele, dansurile populare, costumul, obiceiurile de
peste an ºi din viaþa omului sunt manifestãri complexe,
folclorul în gen eral este o parte integrantã a vieþii sociale ºi
spirituale a comunitãþii în care s-a creat, numai cã, în
condiþiile actuale, folclorul înceteazã, de regulã, sã mai fie
expresia nevoilor ºi sensibilitãþilor colective ale satului con -
temporan. Urbanizarea vieþii rurale face producþia fol -
cloricã anonimã, cu caracter colectiv, sã sufere mul ti ple
transformãri.

Înainte, folclorul aparþinea clãcilor, ºezãtorilor,
unde, prin cântec, dans ºi povestiri, întreþinea buna dis -
poziþie – aici se cânta, se juca, se povestea, se dezlegau
ghicitori, se legau prietenii, se povestea despre unul ºi
despre altul, dar în acelaºi timp se desfãºurau munci în
colectivitate. În aceste comunitãþi rurale se producea, se
ºlefuia, se accepta sau se respingea creaþia popularã, iar în
felul acesta era un produs colectiv, ºi nu in di vid ual.
Aceastã operaþie are loc acum în mod spe cial în spectacole
scenice sau în emisiuni de ra dio ºi televiziune care au rol de
conservare ºi valorificare a tezaurului folcloric naþional.

Ca parte a patrimoniului uni ver sal de valori, cel
naþional are originalitate ºi spe cific grefat pe substratul
uman al poporului român, deci este unic ºi dis tinct, dar în
acelaºi timp se integreazã în fluxul cre ator mondial.

Poporul român posedã un bogat patrimoniu naþional
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care trebuie perpetuat, cultivat ºi promovat de la o ge -
neraþie la alta, de aceea tendinþa de a-l îmbogãþi, de a-l
ridica continuu, de a-l menþine tot timpul în memorie, de
a-l promova în cadrul patrimoniului mondial de valori este
o îndatorire de onoare a fiecãruia dintre noi. Alãturi de
limba românã – cum spunea marele Nichita Stãnescu,
„Limba românã este pat ria mea” –, folclorul este cartea
noastrã de vizitã, este buletinul de identitate al poporului
român în faþa lumii, este „Icoana naþiei române”.

Neglijând patrimoniul spir i tual, ºi în mod spe cial cel
pop u lar, ne sãrãcim sufletul ºi riscãm sã ne retezãm rã -
dãcinile înfipte în acest pãmânt binecuvântat de Dumnezeu,
din care este extrasã seva spiritualã a acestui neam.

Sub as pect ma te rial, patrimoniul spir i tual trebuie pro -
tejat, sprijinit ºi finanþat, deoarece el reprezintã ºi va reprezenta
peste veacuri fundamentul istoric al naþiunii române.

În acelaºi timp, patrimoniul spir i tual trebuie ferit de
fenomenele perisabile, care se vede cã sunt inevitabile în
acest domeniu, mai ales în perioada actualã, când pe plan
naþional ºi mondial circulaþia valorilor spirituale este foarte 
mare ºi accesul la ele este foarte lesnicios, dar noi trebuie sã
abordãm acele manifestãri care ne caracterizeazã ºi ne de -
finesc, fãrã sã atentãm la integritatea ºi acurateþea creaþiei
autentice; în acelaºi timp, trebuie sã acceptãm ideile no -
vatoare, dar acestea sã fie reprezentative pentru noi, ca
popor, ºi sã ne poatã defini în cadrul culturii mondiale.

***

Doar pentru cauza nobilã 
pe care o promovãm

Corul funcþioneazã ºi datoritã sacrificiilor pe care le
fac soþiile, mamele ºi familiile noastre, cei rãmaºi acasã, care 
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preiau îndatoririle gospodãreºti care nu suferã amânare în
executarea lor. Animalele ºi unele lucrãri nu pot aºtepta
pânã venim acasã din deplasãri. Soþiile ne asigurã costu -
maþia adecvatã ºi curatã pentru realizarea spectacolelor, ele
ne pun în bagaj mâncarea necesarã pe timpul deplasãrii, ele
rãmân singure cu grija zilei de mâine, pentru ce? – doar
pentru cauza nobilã pe care o promovãm.

Un rol deosebit îl au administraþia localã (Consiliul
lo cal al oraºului ªomcuta ºi Primãria), Consiliul Judeþean
Maramureº, care ne ajutã financiar în realizarea unor pro -
iecte culturale pe care le promovãm, cum ar fi Festivalul
Coral „Valentin Bãinþan” ºi manifestarea artisticã „Cântec 
din sufletul neamului”.

La fel trebuie sã-i amintesc aici pe oamenii de bunã
credinþã (sponsorii) care ne ajutã financiar ºi ma te rial în
activitatea noastrã.

***

„Dobaºu” a dispãrut...

În Chioar – zona etnofolcloricã de care aparþine Fin -
teuºul – „Danþu” era principala manifestare duminicalã de 
peste an; iarna se organiza în casele mai spaþioase, iar vara
în ºura unui cetãþean care accepta ca, din primãvarã pânã
toamna târziu, la casa lui sã se adune tot satul. Ca ma -
nifestare anualã, danþul culmina cu „Vergelul”, care se
organiza în sãrbãtorile de iarnã, începând cu cele trei zile de 
Crãciun, Anul Nou ºi Boboteazã. Vergelul, sau danþul
danþurilor, este danþul iniþiatic, aici intrau în danþ (la joc)
perechile de dansatori – cei mici –, care începeau sã joace în
comunitate pentru prima datã. La Finteuº cânta la danþ fa -
milia Negrea, renumitã pentru violoniºtii ºi instru men -
tiºtii pe care-i avea, iar plata pentru cântat se fãcea prin zile
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de clacã din partea fiecãrui dansator. Peste an, se organiza
claca danþului.

Dacã în lume se vorbeºte de Finteuº, se vorbeºte
datoritã acestei formaþii corale, probabil unicat în þarã ºi
poate în lume. Membrii formaþiei corale nu au în sat un
statut aparte, nu sunt vedete, sunt simpli cetãþeni care au
în preocuparea lor ºi acest hobby (cântatul în cor). Ei sunt
conºtienþi într-o mãsurã de importanþa activitãþii lor, dar
nu în profunzimea fenomenului produs. Lipsa de culturã ºi
de preocupare în domeniu îi priveazã de anumite sensuri
profunde ale mesajului transmis, de fapt ºi spectatorii
savureazã doar mesajul di rect, patriotismul cântecului, ºi
nu necesitatea implementãrii lui în adâncul sufletului, ca
acesta sã devinã „Crez”.

Coriºtii în sat sunt admiraþi, dar nu invidiaþi, sunt
oameni înþeleºi ºi consideraþi necesari, prin ei s-au realizat
multe lucruri în comunitatea noastrã.

Sigur, „dobaºu” a dispãrut, anunþurile se fac prin
mass-me dia, dar în Finteuº, la sfârºitul fiecãrei Liturghii
duminicale, preotul anunþã evenimentele care vor avea loc
în sãptãmâna care urmeazã. Concertele corului care au loc
în Finteuº sunt puþine, dar întotdeauna cu sala plinã, la ele
participând ºi cetãþeni din satele limitrofe.

***

Moºia Finteuº

În funcþie de locul de muncã, coriºtii îºi organizeazã
timpul ºi modul lui de utilizare. Cu mici excepþii, coriºtii au 
gospodãrie cu animale pe care le întreþin, iar atunci când
sunt deplasãri, aceste sarcini rãmân în seama soþiei sau a
altora rãmaºi acasã.

În Finteuº se cultivã porumb, grâu, triticale, ovãz,
cartofi, plante furajere (trifoi, lucernã, ghizdei), le gume
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pentru consumul propriu. Pe dealuri sunt livezi semiin -
tensive ºi plantaþii de vie. Cerealele nu sunt comercializate
la piaþã, se folosesc în propriile gospodãrii sau pentru hrana
animalelor ºi îngrãºatul porcilor, care apoi sunt comer -
cializaþi la piaþã (târg).

Numãrul animalelor din gospodãrii a scãzut mult. În 
Finteuº se cresc vaci, cai, porci, pãsãri de curte (gãini,
curci), s-a redus foarte mult numãrul bivolilor ºi al cailor
(locul lor fiind luat de tractoare). Multe familii au iepuri,
porumbei ºi familii de albine. Sunt familii care cresc oi
(aproximativ 250 de oi – numãrul lor s-a redus: înainte
erau 4-500 de oi).

Suntem un sat situat la distanþã faþã de pãdure, aºa
cã animalele sãlbatice vin mai rar în sat (vulpi). În câmp
mai umblã mistreþi, cãprioare, dar pagubele produse sunt
mici (normale).

***

Peripeþiile sunt multe,
aºa, ca ºi anii trecuþi peste noi...

Peripeþiile sunt multe, aºa, ca ºi anii trecuþi peste noi, 
unele pozitive, altele neg a tive, dar toate în colectivitate
sunt depãºite mai uºor. Peripeþiile sunt le gate de mijloacele
de trans port, care în unele cazuri cedeazã atunci când nu te
aºtepþi; aºa s-a întâmplat în decembrie 2010, când ne
deplasam la Târgu Jiu ºi un mic furtun de cauciuc de la
sistemul de rãcire al autocarului a cedat, iar timpul de
reparaþie a fost de ºase ore, lucru care a dus la pierderea
concertului planificat la Teatrul din Târgu Jiu. Dar cu
aceastã ocazie am constatat ºi ataºamentul unor oameni
faþã de noi. Preºedintele Asociaþiei cul tural-patriotice
„Avram Iancu” ne-a facilitat accesul rapid într-un ate lier

ªi-i cânt bucuria ºi-amarul

ANDREI DRAGOª - 65 127



de reparaþii al firmei de trans port ur ban din Cluj-Napoca.
O altã întâmplare a fost cu ocazia ultimului turneu de la
Roma. Unui corist i s-a fãcut rãu pe scenã ºi a leºinat în
timpul concertului. Rapid, s-a intervenit, iar organele lo -
cale au solicitat serviciul salvãrii ºi s-au fãcut investigaþii
speciale la un spital din Roma, privind starea de sãnãtate a
colegului nostru. De ce amintesc un asemenea eveniment?
– Pentru a atrage atenþia asupra pregãtirii deplasãrilor, ca
toate detaliile sã fie abordate ºi pregãtite cu multã
seriozitate, deoarece nu se ºtie când apare neprevãzutul.
Asigurarea medicalã pe care a avut-o colegul nostru ne-a
scutit de unele neplãceri care se pot ivi în asemenea cazuri.

Trebuie amintite aici ºi câteva evenimente deosebite
pe care le-a trãit corul în ultimii doi ani. În decembrie 2010,
corul a susþinut un ºir de concerte la Târgu Jiu, Turceni,
Turnu Severin, iar în 6 decembrie la ora 18, am fost oaspeþii 
profesorilor ºi studenþilor de la Universitatea de Vest din
Timiºoara. La finele concertului susþinut în Aula Magna a
Universitãþii, corul a fost distins cu di ploma „Honoris
Causa” pentru promovarea dragostei de þarã prin cântec. În 
15 decembrie 2010, corul a susþinut un con cert pe scena
Ateneului Român, în cadrul Galei „10 pentru România”,
prilej cu care a fost distins cu acest trofeu. În 1 octombrie
2011, în Bucureºti, a avut loc Gala Premiilor U.N.I.M.I.R.
pentru anul 2011. Printre cei premiaþi a fost ºi Corul
Bãrbãtesc din Finteuºu Mare, pentru promovarea culturii
naþionale. Am primit di ploma alãturi de mari somitãþi din
arta româneascã: Mariana Slãtinaru Nistor, Eugenia
Vãcãrescu Necula, Gheorghe Zamfir, Dan iel Podlovski,
Dan Grigore, Cristian Mandeal, Horea Andreescu, Vic tor
Rebengiuc – în to tal au urcat pe scenã ºi au primit premiile
23 de colectivitãþi sau personalitãþi artistice.

***

Sînt suflet în sufletul neamului meu

128 ANDREI DRAGOª - 65



Sãrbãtori finteuºene

Obiceiurile de sãrbãtorile creºtine sunt pãstrate la
Finteuº, Crãciunul cu colindele, cu vizitele fãcute reciproc,
între rude ºi prieteni, în pãstrarea unor tradiþii, în prepa -
rarea unor produse culinare specifice sãrbãtorilor creºtine.

În Finteuº, mulþi locuitori þin posturile de peste an în 
întregime, iar marea majoritate a cetãþenilor postesc în
zilele de post de peste an, miercurea ºi vinerea.

De Boboteazã are loc sfinþirea caselor ºi a aca retu -
rilor, copiii umblã cu „Chiraleisa”, iar în ziua de Boboteazã
are loc sfinþirea „Aghiazmei Mari”, la fel se face de Rusalii,
când se sfinþeºte apa ºi hotarul – se iese în þarinã pentru
acest mo ment.

În ziua Bunei Vestiri, dimineaþa, se aprind în grãdini 
focuri, care vor purifica grãdina ºi familiile.

În Duminica Floriilor se sfinþesc ramurile tinere de
salcie, care se aºazã la intrãrile în casã ºi grajduri, pentru a
opri duhurile rele sã intre înãuntru.

În postul Sfintei Marii (1-15 au gust) se face la bi -
sericã „Paraclisul Maicii Domnului”, la care participã în
mod spe cial foarte mulþi tineri.

Sãrbãtoarea Învierii Domnului (Paºtile) este pre -
cedatã de cele trei seri (joi, vineri ºi sâmbãtã), iar la ora 12
noaptea are loc Învierea, la care participã un numãr mare de 
sãteni. În ziua de Paºti, familiile aduc la bisericã o coºarcã
spe cial fãcutã cu un ºtergar deosebit, în care sunt puse
preparatele care se vor mânca în cele trei zile de Paºti ºi care
vor fi sfinþite odatã cu paºtile (vinul cu prescura).

Sãrbãtorile laice sunt le gate de cele creºtine, dar se
pãstreazã mai puþin. De 1 mai (Armindeni) se pun la porþi
buchete de ramuri înverzite, cu flori etc.

***
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Satul românesc este într-o continuã
metamorfozã

Satul românesc este într-o continuã metamorfozã, în
continuã miºcare ºi transformare, atât populaþional, cât ºi
ma te rial.

Satul rãmâne pitoresc prin arhitectura tradiþionalã
care încã se mai pãstreazã la construcþiile vechi ºi în micã
mãsurã la cele noi, dar satul a câºtigat prin crearea uti -
litãþilor necesare vieþii – strãzi asfaltate, apã curentã, ca -
nalizare, telefonie, televiziune prin cablu etc –, toate duc la
uniformizare, dar se pãstreazã la sat relaþiile interumane,
ale vieþii patriarhale, ale vieþii rurale, relaþii umane mult
mai apropiate decât la oraº.

Un eveniment la sat implicã întreaga populaþie, cu
mic, cu mare, toatã lumea este angrenatã ºi dispusã sã facã
ceva. În sat este mai proeminentã mândria de apartenenþã
la o anume comunitate.

Dacã s-ar face un arbore genealogic în sat, s-ar con -
sta ta cã existã legãturi de rudenie foarte apropiate într-un
numãr mare de familii, peste 30% sunt legaþi prin rudenie
de sânge sau naºi, cumetrii etc.

Ineditul spiritualitãþii finteuºene este vizibil ºi la
coriºti, în diferitele deplasãri, când raporteazã totul la sat,
fãcând mereu comparaþii între obiectivele vizitate ºi
Finteuºul nostru na tal, desigur, multe sunt ilare ºi produc
o stare beneficã asupra grupului.

***

Repetiþiile la cor 
constituie un lucru obiºnuit

Repetiþiile la cor constituie un lucru obiºnuit – în
fiecare duminicã, de la ora 14.30 începem repetiþiile care se
terminã dupã douã, douã ore ºi jumãtate.
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Repetiþii organizãm ºi peste sãptãmânã, seara, atunci 
când împrejurãrile o cer, în faþa unor spectacole, sau când
avem ceva deosebit de pregãtit.

Repetiþiile constituie ºi un prilej de a ne întâlni, de a
discuta diferite probleme care vizeazã bunul mers al co -
munitãþii.

***

Unde nu sunt tineri, 
nu se poate face progres

La dispariþia satului românesc ºi-au adus contribuþia 
deciziile iresponsabile de industrializare forþatã a României
în perioada comunistã, când tinerii migrau de la sat, de la
activitatea nerentabilã din C.A.P., spre activitatea in dus -
trialã, la un salariu cât de cât satisfãcãtor. În acest fel au
rãmas sate în care în momentul ac tual trãiesc doar bãtrâni
ale cãror posibilitãþi fizice ºi financiare nu pot susþine
activitatea gospodãriilor pri vate.

Noile guverne venite dupã 1989 n-au adus nimic bun 
pentru sat, legile care guverneazã activitatea în agriculturã 
sunt haotice, de dragul respectãrii proprietãþii în agri -
culturã, terenul s-au fãrâmiþat, fãcând ca activitatea agri -
colã sã fie nerentabilã. În felul acesta satele s-au depopulat,
iar unde nu sunt tineri, nu se poate face progres.

Finteuºul este un sat la distanþã micã de Baia Mare ºi 
mulþi locuitori fac naveta la diferite firme din oraº, în
timpul liber desfãºurând activitãþi în gospodãria proprie.

Cu toate acestea, folclorul nu se stinge: se meta -
morfozeazã, se transmite de la o generaþie la alta, de la o
comunitate la alta, sau prin mass-me dia. Aici trebuie luate
mãsuri radicale în ceea ce priveºte promovarea emisiunilor
folclorice, în spe cial la TV – televiziunile comerciale, în care 
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este promovat folclorul, dar nu ºi cel de calitate ºi tradiþ ional, 
ci un folclor comercial, care denatureazã originalul.

***
În proiect – un muzeu al corului

Corul are o arhivã condusã din anii ’70, care conþine
fotografii, înregistrãri au dio ºi video, afiºe, programe, in -
vitaþii, decupaje ºi articole din ziare, trofee, medalii, carte de 
onoare ºi multe alte documente.

Se pãstreazã aproximativ toate documentele, deoa -
rece la un anumit mo ment, toate pot avea valoarea lor.

Sperãm ca dupã realizarea reparaþiilor capitale la
cãminul cul tural, sã organizãm acolo o salã (muzeul coru -
lui) în care sã fie expuse diplome, trofee, fotografii, pliante etc.

***

Ne-am nãscut cu aceastã „genã” 
a promovãrii dragostei de neam ºi þarã

prin cântec

La 1 decembrie 2018 vom avea 100 de ani de existenþã 
prin cântec. Pe parcursul celor 94 de ani de existenþã, în
activitatea noastrã n-au fost pauze, cu toate greutãþile
apãrute. În perioada Dictatului de la Viena, când Ardealul
de Nord a fost ocupat de hortiºti, activitatea corului s-a
desfãºurat în bisericã; aici, vrãjmaºii neamului românesc
n-au îndrãznit sã dea cu barda decisiv.

În perioada regimului comunist, am ºtiut sã pãstrãm
mãsura, sã punem la conservare valori patriotice
extraordinare, pe care le-am scos la ivealã atunci când a
apãrut momentul. La Finteuº era locul în care cei care
conduceau destinele judeþului în perioada comunistã
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veneau pentru a asculta în tainã cântece pe care în altã
parte nu le puteau asculta, iar din aprilie 1978, când a fost
relansat cântecul „Treceþi, batalioane române, Carpaþii”,
în România au reapãrut vechile cântece patriotice, pe care le 
prezentam la diferite spectacole omagiale. Ele au fost
preluate de diferiþi soliºti ºi prezentate cu variaþiuni.
Desigur, suntem încântaþi cã am fost factorul pri mor dial al
relansãrii vechilor cântece patriotice.

Liantul în activitatea noastrã este faptul cã ne-am
nãscut cu aceastã „genã” a promovãrii dragostei de neam ºi
þarã prin cântec dar ºi faptul cã în cei 93 de ani am avut
dirijori care au pus în prim-plan al activitãþii acest
deziderat, ºi cã au fost legaþi în totalitate de finteuºeni:
Nistor Dragoº, Gheorghe Pop, Ro man Sadoveanu, Valeriu
Coteþi ºi Andrei Dragoº s-au nãscut ºi au trãit aici, în acest
minunat colþ de þarã. Valentin Bãinþan, la venirea în
Finteuº, a fost fascinat de personalitatea satului, lansând
dorinþa de a-ºi dormi somnul de veci în glia strãbunã din
cimitirul satului de la biserica din Finteuº.

Cântatul în cor se transmite din generaþie în ge -
neraþie la finteuºeni.
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Dedicaþia lui Andrei Grobei pe o carte dãruitã
de acesta nepotului  – Andrei Dragoº



Cuprins

M-au botezat în 30 noiembrie 1947, în ziua 
Sfântului Apostol Andrei, punîndu-mi numele
Andrei 

Andrei DRAGOª 3

În spirit ºagunian autentic! 

Teodor ARDELEAN 11

Darurile primite de la Dumnezeu se cuvine sã fie
înmulþite ºi împãrþite cu ceilalþi

†Justin Hodea Sigheteanul 13

Despre Dragoº Andrei, unul dintre strãjerii
identitãþii culturale maramureºene

Cãtãlin CHERECHEª 16

La aniversarea D-lui Andrei Dragoº 

Marin BARBU 18

Dãruire pentru oameni ºi neam 

Maria BÃINÞAN 20

Un om, o viaþã închinatã învãþãmântului,
culturii ºi cântecului 

Pamfil BILÞIU 24

Omul Andrei Dragoº, care s-a dedicat cu toatã
fiinþa, cu toate forþele, cu toatã inima, cu tot
sufletul educaþiei ºi culturii satului sãu 

Dana BOGDAN 28
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Andrei Dragoº – un om de mare caracter, serios,
disciplinat, talentat, un om care în fiecare împreju  rare
dã dovadã de multã seriozitate ºi competenþã,
respectându-ºi întotdeauna cuvântul

Aurel BOLBOS 31

Andrei Dragoº – Aniversare 

Florica BUD 33

E om de la þarã, ºi îi place aºa! 

Ioan BUDA ÞEÞU 36

De la 1 Decembrie 1918 la „Românii au tal ent”!

Cristian BUICÃ 38

…sã-i placã ºi lui Dumnezeu! 

Octavian BUTUZA 41

Per aspera ad ASTRA 

Constantin CORNIÞÃ 44

Pãrinþii – un dar divin

Iuliana Maria DÃNCUª 46

Atitudinea transparentã ºi naturalã faþã de
copilul din bancã 

Claudia DRAGOª 50

Profesorul Andrei Dragoº
sau un destin împlinit 

Gelu DRAGOª 52

Ars longa, vita brevis est! 

Mirel GIURGIU 54

Eseu? – pentru prof. A. Dragoº

Vir gil GROBEI 59
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Ehei, ce vremuri mai erau odatã 

Dragomir IGNAT 60

Vocaþia, dãruirea, aspiraþia

Corina IONESCU-MATIES 63

Cu aleasã prietenie... 

Livia LAZÃR 65

ªi Corul din Finteuº,  ºi dirijorul acestuia
sunt niºte embleme ale Maramureºului 

Ioana LUCÃCEL 69

Prietenul drag 

Gheorghe MAIORESCU 70

Profesorul Dragoº a dat continuitate ºi unitate
grupãrii corale din satul natal, Finteuºu Mare 

Adrian MARCHIª 74

Ambasadorul unei reviste 

Nicoarã MIHALI 76

Profesorul ºi Poetul 

Gheorghe PÂRJA 79

Dumnezeu sã-l binecuvânteze ºi sã-i dea putere
sã poatã continua 

Ioan PETROVICI 81

Despre tata, cu mândrie

Andrea POP 82

Prin competenþã profesionalã ºi ataºament
afectiv Andrei Dragoº, transmite generaþiilor
viitoare arta coralã a Maramureºului 

Aurel POP 86
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Punte peste generaþii

Gheorghe POP 88

Leagãn de cântec, leagãn de dor... 

Iuliana-Andrea POP 91

Suflete, ia-þi rãdãcinile, du-te la Finteuºu Mare 
ºi cântã! 

Ovidiu PURDEA-SOMEª 95

Dascãlul în slujba comunitãþii 

Georgiana-Dumitriþa REDNIC 97

Un nume pentru eternitatea satului Finteuº -
prof. Andrei Dragoº 

Nicolae SABÃU 101

Corul din Finteuº ºi sentimentul naþional 

Teofil STAN 104

Un om al echilibrului - prof. Andrei Dragoº, 
dirijorul Corului Bãrbãtesc din Finteuºu Mare 

Cosmin TÃMÂIAN 106

Dirigintele meu de la ºcoalã ºi de la cor 

Ioan UÞÃ 110

Andrei n-are nevoie de cuvintele mele pentru a 
se face ºtiut 

Sergiu Vitalian VAIDA 113

„Sînt inimã-n inima neamului meu”

Andrei DRAGOª 115
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Andrei Dragoº la 4 ani

Cu fa milia,
de Sfintele Paºti (1953)

Absolvent de liceu (1965)

Cu fa milia (1964)
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Septembrie 1966

1973 – La Fântâna satului, în Topliþa – Sãlaj
(pasionat de speologie)
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Cu or ches tra studenþilor – Revelion 1968
(Cantina Institutului Ped a gogic din Baia Mare)

În anul I de facultate – Revelion 1968
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Cu un camarad, în timpul stagiului militar (1966)

Cu corul din Finteuºu Mare, la Alba Iulia, în noiembrie 1983 (spectacol
închinat împlinirii a 65 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România)
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1972 - 
Andrei ºi Maria Dragoº
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 1977 – La Râmnicu Vâlcea 
– Festivalul „Cântecele Oltului”

Cu taraful Ansamblului „Stejarul” 
al ªcolii Gen er ale cu Clasele I-VIII din Finteuºu Mare

Timiºoara – 1987
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1984/’85 – Un grup de tineri din Ansamblul „Stejarul” înfiinþat
de prof. Andrei Dragoº

Suitã de dansuri din Chioar – februarie 1987

Ansamblul de tineri „Stejarul” din Finteuºu Mare
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1986 – „Tabãra internaþionalã a pionierilor” – întâlnirea de
la  Finteuºu Mare

Turneul de la Riga – Letonia (au gust 1990)

Secvenþã din spectacolul
„Searã maramureºeanã” –  martie 1988
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1987 – Fotografie realizatã pentru foaia volantã editatã de
C.C. al U.T.C.

La TVR Timiºoara

Cu senatorul Gheorghe Mihai Bârlea (centru) – oct. 1998
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Corul de copii al ªcolii Gen er ale din Finteuºu Mare, dirijat
de prof. Andrei Dragoº (1988)

Cu Ansamblul „Stejarul”, la Negreºti Oaº 
(8 septembrie 2004)

Ansamblul „Stejarul”, la Kakolewnica – Polonia  (4 iunie 2000)
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Ansamblul „Stejarul”, la fes ti val, în Polonia

La Cornaux - Elveþia



Sînt suflet în sufletul neamului meu

ANDREI DRAGOª - 65

Glasul Maramureºului, 8 septembrie 2004, p. 2
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Graiul Maramureºului, 17 septembrie 2010, p. 8
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Cu corul, la Paris, în Biserica Ortodoxã „Sfinþii Mihail, Gavriil ºi Rafail”, 
invitaþi de 

preotul paroh Constantin Târziu (decembrie 2008)

Cu corul, la Paris, în ospeþie la Angela Crãciun (om de afaceri din Baia
Mare), stabilitã de mulþi ani în Franþa
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În Domul din Salzburg

În Domul din Salzburg, cu o parte din coriºtii 
participanþi la un con cert de colinde
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2004 - La Suceava, invitaþi la comemorarea lui ªtefan cel Mare la 500 de
ani de la moarte

În Domul din Salzburg, cu o parte din coriºti, 
dupã un con cert de colinde
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Corul Bãrbãtesc din Finteuºu Mare la Iaºi, 
în faþa Grupului Statuar al Voievozilor de la intrarea

pe dealul Copoului (mai 2004)

În Piaþa Mo zart din Salzburg (25 noiembrie 2006)



Sînt suflet în sufletul neamului meu

ANDREI DRAGOª - 65

Andrei Dragoº primind di ploma de la PS Justin,
la Concertul de Pricesne „Din suflet de creºtin” 

(2009 – Catedrala Episcopalã „Sfânta Treime” din Baia Mare)

Cu Corul Bãrbãtesc din Finteuºu Mare, la Concertul de Pricesne
„Din suflet de creºtin” (2009 – Catedrala Episcopalã „Sfânta Treime” 

din Baia Mare)
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Corul Bãrbãtesc din Finteuºu Mare
la Concertul „Colindã, colindã” (2008)

Ansamblurile „Stejarul” din Finteuº ºi „Vitrifolk Vitrival” din Belgia
(Finteuºu Mare, 2009)

Andrei Dragoº cu un grup de artiºti belgieni
din Ansamblul „Vitrifolk Vitrival”, la Finteuºu Mare (2009)
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Andrei Dragoº cu copiii Nistor Dragoº ºi Iuliana Dãncuº, soþia Maria
ºi ginerele Ioan Doru Dãncuº

Nora Marinela Dragoº ºi fiica Andrea Pop
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Soþia Maria, fiicele Andrea (cu Rãzvan Marco) ºi Iuliana,
 nepotul Cosmin Andrei Pop

Andrei Dragoº la botezul celui mai mic nepot, Ioan Andrei Dãncuº 
(28 au gust 2011 – Catedrala Episcopalã „Sfânta Treime” Baia

Mare), cu ginerele Ionel Pop, fiicele Andrea Pop ºi Iuliana Dãncuº 
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Florica Dragoº (cumnatã), soþul ei Valer Dragoº (frate),
fiica lor Roxana Dragoº Bumb, Nistor Dragoº (fiul lui Andrei

Dragoº), coristul Ioan Uþã

Iuliana ºi Ioan Andrei Dãncuº
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Ginerele Ionel ºi nepotul Cosmin Andrei Pop

Nepotul Rãzvan Marco Pop

Tractorul bunicului Andrei Dragoº condus de nepotul Dragoº Dãncuº
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Andrei Dragoº cu nepotul Dragoº Dãncuº,
la Finteuº

Andrei Dragoº dirijând un con cert de colinde
la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare, decembrie 2009




