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Nu mi-am dorit niciodată să scriu o istorie a site-ului Sighet Online dar, fiindcă tot mai multă
lume “m-a bătut la cap” cu această idee, am incercat în cele ce urmează să scriu câteva cuvinte
despre povestea noastră, a portalului de ştiri şi informaţii Sighet Online.

Totul a început in iarna-primăvara anului 2008. Căutam constant ştiri despre Sighet prin
diverse site-uri judeţene. Pe atunci existau doar Emaramures.ro (
site pe care-l
accesam aproape zilnic
) şi versiunile online ale cotidienelor judeţene. Din păcate, trebuia să pierd enorm de mult timp
căutând în fiecare ziar câte una-două ştiri despre Sighet, majoritatea fiind despre Baia Mare sau
alte localităţi din judeţ; la fel se întampla când luam în mână ziarele tipărite. Trecuseră mulţi ani
de când nu mai exista ultimul ziar local tipărit (
NR. Jurnalul de Sighet
) şi, în afară de Radio România Sighet şi Radio Transilvania Sighet, mass-media sigheteană nu
avea nimic altceva.

Am ajuns să mă întreb: Chiar nu se întâmplă nimic în Sighet? Chiar nu putem avea şi noi un
ziar electronic local? Eram conştient că nu pot face aşa ceva singur, aşa că le-am expus priete
nilor şi foştilor mei colegi de clasă din liceu, Aldea Sandu (
NR. care m-a ajutat enorm cu mulţi ani în urmă când am realizat un webzine de muzică rock
Underground
) şi Mintău Marcel (
NR. care pe atunci realiza un blog despre Valea Izei
) planul meu de a realiza un portal de ştiri şi informaţii din Sighet, un site unde sighetenii să
găsească cât mai multe ştiri despre Sighet apărute în presa judeţeană, astfel de sighetenii să
nu mai piardă timpul căutând câte-o ştire despre oraşul lor în fiecare ziar, ci să le găsească pe
toate împreună, într-un singur loc. Am propus ca numele site-ului să fie SIGHET ONLINE şi
le-am expus colegilor mei viziunea mea asupra felului cum doresc să arate acest site: să
dovedim că se poate face un site de ştiri fără culoare politică (în condiţiile în care 99% din presă
este susţinută politic), fără can-can, fără a mediatiza nonvalorile (nici măcar cu ştiri negative),
fără reportaje gen „Ştirile de la ora 5”, dar în schimb să promovăm cultura, valorile, să avem cât
mai multe materiale care pot da o direcţie sănătoasă societăţii în care trăim. Nicio clipă nu
ne-am gândit în acel moment să publicăm ştiri scrise de noi sau să realizăm articole şi interviuri
in format text sau video; doream să facem doar un site de revista presei sighetene, asta şi
fiindcă aveam toţi locuri de muncă şi familii, nedorind ca acest site să fie altceva decât un hobby
pentru timpul liber. Sandu şi Marcel au fost încântaţi de propuneri şi ne-am pus pe treabă.
Condiţia era ca toţi cei 3 să avem drepturi egale în site, urmând ca Sandu să se ocupe doar de
aspectele tehnice ale site-ului iar eu şi Marcel să postăm ştiri. Nu exista niciun şef, deciziile fiind
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luate prin vot: dacă doi din trei iau o decizie, al treilea o respectă. Primul pas a fost cel de a cere
ziarelor de la care doream să preluăm ştiri acest drept, evident, în condiţiile impuse de fiecare
trust de presă în parte. După ce am avut acceptul mai multor ziare şi am cumpărat un domeniu
şi un hosting, iar Sandu a creat o interfaţă grafică foarte reuşită, adaptată planurilor noastre,
după câteva zile în care „ne-am jucat de-a pusul ştirilor” pe site-ul proaspăt creat, pe 5 mai
2008 au apărut primele ştiri pe site-ul Sighet Online, fiind şi ziua de când a fost monitorizată
activitatea pe trafic.ro. Pe atunci nu ne ştia nimeni. Speram să ajungem la 200 de vizitatori unici
pe zi. N-am avut bani să ne facem nicio reclamă, singura promovare făcută fiind prin viu-grai,
pe la prieteni: fără afişe stradale, fără panouri publicitare, fără bannere prin oraş, pe clădiri, pe
autobuze, pe radio sau mai ştiu eu pe unde. Nimic. Abia aveam bani să ne plătim hosting-ul.
Spre surprinderea noastră, impactul asupra sighetenilor a fost mult peste aşteptări, aşa că
treceam aproape lunar de la un pachet de hosting la altul mai puternic, site-ul nefăcând faţă la
numărul de cititori ce-l aveam. În decurs de doar câteva luni am ajuns să avem constant 1.000
de IP-uri unice pe zi, ceea ce făcea ca site-ul să nu reziste pe un hosting alături de alte site-uri
şi să fim nevoiţi să trecem pe un server propriu. În acelaşi timp, tot mai mulţi sigheteni aflau de
acest site, îl accesau şi-l apreciau, mai ales că aveau posibilitatea de a comenta liber ştirile
apărute pe site, lucru cu care sighetenii nu erau obişnuiţi până atunci. Totodată, am ajuns să
fim chemaţi la diverse evenimente şi, evident, să scriem despre ele. Domnul Dorel Todea,
redactor-coordonator la Radio Sighet, ne-a contactat şi ne-am cunoscut personal. Astfel a
început o frumoasă colaborare între Sighet Online şi Radio Sighet, noi postând săptămânal
programul radio-ului local şi beneficiind de reclamă zilnică pe postul de radio. Un mare sprijin
am avut din partea tuturor oamenilor de presă sigheteni, domnii Florentin Năsui, Johnny
Popescu, Liviu Şiman sprijinindu-ne constant şi oferindu-ne materialele proprii spre apariţie pe
Sighet Online.

Încet dar sigur, site-ul a devenit şi un fel de vox-populi sighetean. Evident, am făcut şi greşeli
de-a lungul timpului, învăţând din mers, niciunul din noi neavând studii de jurnalism. La aproape
un an de la apariţia site-ului, s-a alăturat echipei un vechi prieten de-al meu, Adi Oros. De
atunci, Adi este un om de bază în echipa Sighet Online. Am început să prindem curaj şi să ne
implicăm în cât mai multe proiecte care speram să aibă un impact cât mai mare în rândul
sighetenilor, primul de care îmi aduc aminte fiind campania VREAU SĂ FIU CIVILIZAT! Din
păcate, interesul l-am simţit manifestat doar în comentariile postate pe site, mobilizarea
sighetenilor fiind mult sub aşteptările scontate. Am încercat prin diverse metode să îi facem pe
sigheteni să conştientizeze că au o responsabilitate pentru oraşul în care trăiesc, că nu doar
administraţia trebuie să se implice (dacă o face) în a schimba faţa oraşului. Dacă ajungi să
consideri că Sighetul e ORAŞUL TĂU şi că ÎŢI PASĂ de el, nu arunci coji de seminţe şi mucuri
de ţigară pe trotuar decât dacă faci asta şi acasă pe covorul din cameră, de exemplu.

Pe de altă parte, ne-am implicat în viaţa comunităţii locale prin acţiuni sportive (crosul
Sighetului, planificat împreună cu Bogdan Bilaşco şi realizat în colaborare cu Sighet FM şi Ioan
Şuştic), precum şi acţiuni culturale (spectacole de teatru cu Diana Giubernea & Mona Gavrilaş,
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care fără sprijinul domnului Horia Scubli şi fără susţinerea financiară Rotary ar fi fost imposibile,
şi concertele cu Harry Tavitian & Cserey Csaba şi cu Bega Blues Band, care fără sprijinul
domnului Ioan Mariş şi fără susţinerea financiară Rotary ar fi fost imposibile). Le mulţumim
tuturor pentru sprijin. Fără ei, n-am fi realizat nimic. Multe din proiectele noastre n-au putut fi
realizate însă, motivele fiind cele financiare, evident. Au existat de-a lungul timpului şi alte
proiecte Sighet Online, însă le-am enumerat doar pe cele care le-am considerat a fi cele mai
importante. Ne bucuram ca in acest an am reusit sa concretizam un proiect vechi de 3 ani,
prima transmisie video live pe Sighet Online; speram sa revenim in curand cu alte transmisii
video live.

La un moment dat i-am propus unei tinere pe care am considerat-o cu un potenţial imens să se
alăture echipei Sighet Online. Tânăra se numeşte Andreea Bianca Grijac şi a fost alături de
echipa noastră timp de 9 luni. Îi mulţumim mult pentru tot ajutorul ce ni l-a oferit în această
perioadă şi, chiar dacă ea a decis să meargă mai departe, să facă radio & tv, am rămas buni
prieteni mai departe. Mulţumim, Andreea!

Aproximativ în aceeaşi perioadă am primit un e-mail de la o tânără absolventă de psihologie &
jurnalism şi masterandă de psihologie, care ne-a oferit numeroase idei şi articole interesante
pentru site. Am decis în scurt timp să o includem în echipa Sighet Online, iar de atunci Diana
Mariana Apopi este membră de bază în acest site, fiind de un timp chiar motorul principal,
ceilalţi membri fiind implicaţi mai mult în meseria de părinţi, activitatea sa fiind foarte evidentă
mai ales după ce s-a întors în Sighet în defavoarea Clujului. Îi mulţumim Dianei că este alături
de noi şi că datorită ei Sighet Online continuă să existe mai departe.

In primăvara anului 2010 am cunoscut un om deosebit, Horia Picu, unul din puţinii admiratori ai
muzicii pe care o postez cu insistenţă pe secţiunea Timp Liber. La scurt timp, după multe
insistenţe, Horia a acceptat să intre in echipa Sighet Online. De atunci, recenziile de carte,
istoria jazz-ului precum şi alte subiecte constante ale site-ului poartă marca Horia Picu.
Mulţumim, Horia, că eşti alături de noi.

În toată această perioadă de 4 ani a existenţei Sighet Online am avut parte şi de numeroşi
colaboratori, dintre care nu vreau să-i omit pe Teofil Ivanciuc (ale cărui materiale foarte
valoroase şi bine documentate au fost mereu de o mare importanţă pentru întreaga
comunitate), pe biologul dr. Peter Lengyel şi pe scriitorul George Petrovai care ne furnizează
constant materiale foarte interesante. Îmi cer scuze tuturor colaboratorilor pe care am omis
neintenţionat să-i enumăr dar care au avut o contribuţie în realizarea acestui portal de ştiri şi
informaţii.
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Ca orice echipă, şi Sighet Online a avut de la apariţia sa până în prezent un om din umbră care
a ajutat site-ul în cele mai dificile momente, iar acesta este Cristi Aldea, el fiind cel care a scos
SO din cele mai mari dificultăţi tehnice avute de site de-a lungul timpului. Mulţumim mult, Cristi!

Sighet Online a ajuns la 4 ani de existenţă! Nu ne-am închipuit niciodată acest traseu, dar ne
bucurăm că l-am realizat. Fără bani, fără pile şi relaţii, am reuşit să ne păstrăm coloana
vertebrală, să rămânem un site apolitic, independent, făcut aşa cum ne-am dorit. Ne bucurăm
că am putut oferi ceva din noi sighetenilor de pretutindeni printr-un un site făcut de o echipă de
prieteni.

Multumim familiilor noastre ca ne-au suportat!

Dacă am ajuns aici, meritul principal este al dumneavoastră, al celor care accesaţi site-ul. Aţi
fost mereu alături de noi şi ne-aţi determinat să mergem mai departe indiferent de câte
probleme aveam noi, ne-aţi dat energia şi motivarea de a continua ce am început şi de a face
acest site cât mai bine. Vă mulţumim mult, dragi cititori, că sunteţi alaturi de noi.

Sighet Online, LA MULŢI ANI!

www.sighet-online.ro
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