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Dorința de unitate este înscrisă în însăși 
ființa omului, creat după „chipul lui Dumnezeu”. 
În consecință, taina unității își găsește modelul 
în însăși ființarea Sfintei Treimi, care devine 
program social al viețuirii pe pământ. De aceea 
omul religios își fundamentează dorința firească 
de unitate pe modelul unității de sus, fără de care 
nici nu poate construi ceva adevărat și durabil. 
Unitatea religioasă este expresia vizibilă și reală 
a acesteia în lume, dar și fundament pentru 
unitatea națională, politică și, mai ales, socială, 
pe pământ. 

Pe linia acestei logici înțelegem că unitatea 
este, pe de o parte, un dat, pe de altă parte, o stare 
care trebuie dobândită; este chip, cu care omul 
este înzestrat, dar și asemănare, adică dinamism 
și sârguință pentru a o câștiga. În același timp, 
este o realitate exterioară, istorică și/ sau 
geografică, dar și o stare interioară, individuală, 
cu o evidentă prelungire comunională, care 
asimilează realitatea conjuncturală și îi dă 
semnificație. Transpusă în spațiul istoric și 
geografic, această nuanțare face diferența între 
general și special, între formele de manifestare 
exterioară și conștiința interioară, între „unire” 
și „unitate”, între populație și popor/ neam.   

În baza acestui dinamism, vom evoca 
trei etape în drumul unității, care ni se par 
evidente în spațiul spiritualității creștine. 

Există, socotim, o greșeală metodologică în 
mentalitatea contemporană, în afara unei 
poziționări duhovnicești, care pornește de la 
exterior înspre interior, de la „dinafară” spre 
„dinăuntru”, ajungând până într-acolo încât, 
frecvent, nici măcar nu mai identifică sau nici 
măcar nu se mai consideră necesară intrarea în 
spațiul personal, interior, în vederea dobândirii 
unității lăuntrice. Însă, din punct de vedere 
ascetic, punctul de referință și începutul oricărui 
demers de acest gen este tocmai aici. Păcatul, 
devenit o realitate aproape firească, îl divide pe 
om, îl fărâmițează sau chiar îl dezintegrează. De 
aceea, întreg demersul ascetic vizează refacerea 
unității lăuntrice. Este vorba de un întreg proces 
de refacere morală, de vindecare lăuntrică, „de 
unitate în cuget și-n simțiri”. Această stare îl 
așază pe om într-o relație sănătoasă, firească 
și echilibrată, cu Dumnezeu, cu sine însuși, și 
cu societatea și, implicit, cu întreaga creație. 
Altminteri, orice relație devine deficitară încă 
de la început din pricina stării pătimașe care o 
însoțește. Aceasta este „unitatea lăuntrică”, care 
are drept obiect nevoința, ca și proces de intrare 
în adevăr, regăsirea firii, cunoașterea de sine 
prin oglindirea în Adevărul veșnic. 

De aici vine cel de-al doilea nivel, „unitatea 
de credință”. Viața spirituală se desfășoară în 
interiorul unei realități religioase, care pune în 
valoare atât persoana, cât și comunitatea. Biserica 
este instituția care realizează acest echilibru cel 
mai bine, pentru că, deși respectă principiile de 
organizare general umane, se orientează, mai 
înainte de orice, pe constituția biblică predată 
direct de Mesagerul Cerului, Domnul Iisus Hristos. 
Unitatea divină este revelată direct și propusă 
societății încă o dată ca dreptar de viață și, mai ales, 
conținut al vieții. Perihoreza dumnezeiască este 
prelungită la nivel uman și devine model de viețuire, 
de exemplificare a unității „de sus” în Biserică. „Eu 
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și Tatăl una suntem” (Ioan 10,30) se prelungește în 
„rămâneți în Mine și Eu în voi” (Ioan 15,4) și primește 
forma maximă în rugăciunea arhierească „ca toți să 
fie una” (Ioan 17, 21). În același timp, se mai adaugă 
atenționarea că, în ciuda investiției maxime pe care 
o face Domnul, dar lipsită de participarea omului, 
unitatea ar putea deveni încă de la început o utopie 
irealizabilă, în fața unui ideal posibil: „de câte ori am 
voit să adun pe fiii tăi, după cum adună cloșca puii săi 
sub aripi, dar nu aţi voit” (Matei 23, 37).     

Aceste două momente ale unei singure realități 
sunt condiția esențială și preliminară pentru orice 
demers comunitar civic. Refacerea unității morale și 
a unității în (de) credință reprezintă baza construirii 
sau descoperirii unității de neam și apartenenței 
noastre la un popor și la o țară. În acest caz, unitatea 
are două dimensiuni – este un dat, prin limbă, cultură, 
istorie sau geografie specifică, dar este și rezultatul 
unui proces, și este un deziderat. Aceasta înseamnă 
că unitatea trebuie și asumată, atât la nivel personal, 
cât și comunitar. Unitatea exterioară nu este suficientă 
în ea însăși, ci are nevoie să fie transformată într-o 
realitate personală, la nivel de conștiință.

Anul 1918 a reprezentat „o schimbare de 
macaz” în istoria românilor, datorată atât rezultatului 
unei evoluții istorice, a unui proces de durată și 
a unei prezențe politice de excepție, cât și a unei 
intervenții de nuanță providențială, care venea, e 
adevărat, ca un dar surprinzător pentru mulți, însoțit 
de un sens interpelativ și o responsabilitate în sensul 
unei continuități și a unei asumări de profunzime. 
Episcopul Miron Cristea, mai târziu primul patriarh al 
României, în discursul său de la Alba Iulia, va evidenția 
momentul 1 Decembrie 1918 drept împlinirea unei 
promisiuni divine: „Tu ai împlinit cu noi ceea ce ai 
făgăduit demult: «Sfărâma-voi jugul de pe tine şi voi 
rupe legăturile tale, lărgi-voi hotarele tale, aduna-vă-
voi dintre popoare şi vă voi strânge din ţările unde 
sunteţi împrăştiaţi, restatornici-voi judecătorii tăi ca 
mai înainte şi sfetnicii tăi ca la început»1. Dar această 
promisiune are și un evident caracter de „legământ”, 

1. Ilie Şandru, Patriarhul Miron Cristea, Târgu-Mureş, 1998, p. 111.
2. Mihai Eminescu, Ce-ți doresc eu ție, Dulce Românie!

care presupune o participare și o valorizare a darului 
primit printr-o viețuire în consecință: „Fiii tăi trăiască 
numai în frăție/ Ca a nopții stele, ca a zilei zori”2. De 
aceea, anul 1918 înseamnă și „o trezire a conștiinței 
identitare”.

„Deșteaptă-te, române” devine simbol al 
acestui „nou legământ”, al „unității de neam și țară”, 
iar în zilele noastre, capătă și dimensiunea de criteriu 
de judecată pentru noi, urmașii făuritorilor Marii 
Uniri. Altfel spus, judecata se desfășoară de-a lungul 
întrebării „cum dorim să trăim împreună?” sau „dacă 
mai dorim să trăim împreună?”.  Anul 1918 a însemnat 
climatul unei atmosfere generale dominată de dorința 
unității de neam. Dar, odată cu timpul, din pricina 
distorsionărilor de nuanță ideologică a ideii de unitate, 
inițial cu un vădit caracter personal, dar și comunitar 
deopotrivă, în forme de supunere obligatorie față de 
o realitate abstractă pe care o numim țară/ stat, popor 
sau doctrină, acest concept a devenit confuz și chiar 
a intrat în derivă în vremurile noastre numite „ale 
destrămărilor”. 

 Unitatea de limbă și de neam, ca un dat, 
transformată ideologic într-o solidaritate și într-o 
obediență, ambele obligatorii, fără aspectul ei 
dinamic, lucrativ și participativ, îl conduce pe om la 
o reacție rezervată sau chiar la un refuz instinctiv și 
constant. Unitatea și patriotismul din jurul ei, în acest 
caz, se transformă într-o ideologie la fel de păguboasă 
ca și oricare dintre celelalte. A participa la viața țării 
și a neamului tău nu este pur și simplu o obligație, 
atât timp cât nu ți se oferă nimic, ci este, mai degrabă, 
o invitație la co-participare, la viața organică a 
comunității care te „generează” și te „regenerează”, 
oferindu-ți o identitate solidă, dar și mereu vie și 
schimbătoare. Această a doua dimensiune presupune 
o serie de valori reciproc împărtășite, un dialog și 
o muncă împreună, care se constituie în „factori de 
coagulare”. Și responsabile pentru această lucrare 
sunt o seamă de instituții/ factori culturali: familia, 
Biserica, școala, istoria și cultura națională.

Chiar dacă societatea de astăzi pare să abolească 
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ideea de „valoare colectivă” de teama de a nu cădea în 
colectivism, în detrimentul unei „realizări personale”, 
marcate de indiferentism, „complex manolic” de a 
dărâma tot ceea ce construiesc alții, sau emigrare spre 
Occident, din dorința unei „mântuiri individuale”, 
totuși mai există principii, valori și, mai ales, un 
adevăr obiectiv comun. Este nevoie să fie rediscutate 
atât conceptul de patriotism, cât și ideea de unitate 
de neam, în așa fel încât să fie accesibile generației 
actuale și, în același timp, să fie fundamentate pe 
înțelegeri și semnificații stabile, care să nu aibă nici 
un amestec cu vreo ideologie. Avem nevoie de o 
istorie, avem nevoie de o limbă, avem nevoie de o 
țară, avem nevoie de un neam, avem o nevoie majoră 
de un sentiment de apartenență. 

 Altfel spus, avem nevoie de o identitate 
proprie. Și cu această identitate ne prezentăm în orice 
parte a lumii. Este ceea ce ne oferă România și tot 
cea înseamnă ea, dar este, mai ales, și ceea ce noi 
îi oferim. Întrebarea care se ridică este nu doar „ce 
îmi oferă România?”, ci, mai ales, „ce pot eu să ofer 
României?” Patria românilor este un organism viu, 
care se transformă și se vrea transformată de către cei 
care doresc să îi aparțină. Apartenența și identitatea 
sunt realități dinamice.

Anul 2018 este o aniversare, dar este și o 
judecată, în sensul cel mai biblic al cuvântului, de 

3. România 1918 Marea Unire, Cluj-Napoca, Editura Studia, 1998, p. 72.

revelare a adevărului. Cine suntem noi la o sută de ani 
de la evenimentul unității naționale? Cât am făcut din 
drumul de la unire spre unitate? Cât de mult se poate 
exprima în consonanță unitatea culturală și politică 
cu cea socială și chiar religioasă? Avem nevoie de 
asumarea unei istorii la nivel de mentalitate, conștiință 
și ideal comun. 

În acest an, românii sunt chemați să-și 
sărbătorească centenarul existenței într-o singură 
țară. Atunci s-a semănat sămânța ale cărei roade le 
gustăm acum. Mă folosesc în încheiere de cuvintele 
Regelui Ferdinand adresate Adunării Naționale de la 
Alba Iulia, care reflectă întocmai unitatea ca dar al 
providenței, dar și ca responsabilitate a urmașilor, 
de acum a noastră, a celor de azi: „Munca depusă 
în cursul vremurilor de bărbați patrioți, purtători 
credincioși ai idealului național, azi și-a găsit răsplata 
binemeritată. Din lacrimile celor care au plâns și au 
suferit, care au luptat fără preget, din sângele celor care 
au muncit pentru înfăptuirea lui, lăsând ca moștenire 
sfântă credința lor nestrămutată, a răsărit sămânța, ale 
cărei roade azi le culegem ca dar din cer… Trăiască 
România Mare, una și nedespărțită!”3. Cât de mult ne 
bucurăm de aceste roade depinde mult de noi…

Arhim. Benedict Vesa



Dicţionarele definesc patriotismul  fie 
„dragoste, devotament pentru patrie şi popor“, fie  
„sentiment profund de dragoste și devotament față de 
patrie și popor“. 

Cu toate că sentimentul e un proces afectiv mai 
durabil şi mai complex decât emoţia, totuşi definirea 

patriotismului nu câştigă, prin el, o clarificare 
hotărâtoare. 

Aşa se explică de ce mulţi confundă termenul 
de patriotism cu cel de eroism şi, prin urmare, cred că 
patriotismul nu s-ar referi decât la fapte de arme, de 
bravură, săvârşite în războaie ori în revoluţii.  

Lucrurile nu stau nici pe departe aşa. 
Patriotismul nu poate fi redus la un şir mai lung sau 

mai scurt de acte de bravură. 
Patriotismul reprezintă un program de viaţă şi 

un mod de a trăi, care să-l facă viu. 
Dacă înţelegi asta, atunci îţi dai seama că e 

mai greu să-ţi dovedeşti patriotismul pe timp de pace 
decât în vreme de război. 

De ce?
Pentru că ai mai multe de împlinit pentru a 

dovedi dragoste și devotament față de patrie și popor. 
Iată doar schiţate câteva din aceste misiuni de 

împlinit: să-ţi iubeşti şi să-ţi respecţi cuvântul (gândit, 
rostit, dat, scris ş.a.) ca pe Dumnezeu Însuşi (Ioan 1, 
1); să-ţi iubeşti şi să-ţi respecţi limba maternă ca pe 
propria-ţi mamă; să-ţi iubeşti credinţa străbună şi să o 
aperi întreaga viaţă; să iubeşti instituţia familiei, să o 
întemeiezi, să o promovezi şi să o aperi ca pe lumina 
ochilor; să-ţi iubeşti şi să-ţi practici cu pofesionalism 
meseria... 

Adevăratul patriotism, gândit  în acest mod, 
nu poate fi dobândit decât în Iisus Hristos, când omul 
a trecut din imperiul dreptăţii Vechiului Testament, în 
imperiul iubirii Noului Testament. 

Dacă, în imperiul iubirii, valoarea dragostei 
o dă măsura jertfei (Ioan 3, 16), atunci valoarea  
frumuseţii unui popor şi a patriei sale, cu siguranţă, e 
dată de măsura patriotismului acelui neam. 

Ștefan Sabău 
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 O personalitate importantă care s-a implicat 
în acțiunile din cercul electoral al Huedinului pentru 
realizarea Marii Uniri a fost preotul Aurel Munteanu 
din valea Drăganului, viitorul protopop ortodox 
al Huedinului. A fost un clarvăzător, întrucât în 
condiţiile izbucnirii Primului Război Mondial, şi mai 
ales după ce în anul 1916 România a intrat în război, 
el şi-a încurajat enoriaşii, spunându-le că se apropie 
ceasul mântuirii. 
 Pentru acest lucru, a fost vizat de autorităţile 
maghiare, care l-au căutat ca să-l aresteze, dar a 
scăpat, fiind plecat din localitate. În noiembrie 1918 
a contribuit la formarea Consiliului Naţional Român 
şi a Gărzii Naţionale din Valea Drăganului. În ședința 
din 26 noiembrie 1918 a Despărțământului Huedin al 
ASTRA, al cărui vicepreședinte era în acel moment, 
a fost desemnat să participe alături de preotul Ioan 
Irimieș, ca delegat la Marea Adunare Națională de la 
Alba Iulia.
 În anul Centenarului Marii Uniri, pentru 
cinstirea protopopului-martir Aurel Munteanu, 
delegat la Alba Iulia, jertfit pentru cauza neamului 
românesc în anul 1940, actualul protopop ortodox de 
Huedin, Dan Ionuț Lupuțan, a inițiat în iunie-
iulie 2018, deshumarea, spălarea și reînhumarea 
osemintelor protopopului-martir și ale plutonierului 

Gh. Nicula (ambii uciși la data de 10 septembrie 
1940, de extremiștii maghiari). În acest sens, într-o 
primă etapă, printr-o muncă arheologică deosebită, 
s-a realizat deshumarea rămășițelor celor doi martiri 
ai neamului românesc. 
 Osemintele și resturile de vestimentație ale 
acestora fuseseră puse în anul 1965, când au fost 
aduse din cimitirul orașului în mormintele din fața 
„Catedralei Moților”, în două mici sarcofage din 
beton. Osemintele părintelui protopop A. Munteanu 
au putut fi identificate relativ ușor, după resturile de 
vestimentație, printre care s-au aflat fragmente din 
patrafir, cravata și cureaua, dar și după un fragment de 
cruce, o cheie și eventual o icoană realizată pe lemn. 
 A urmat spălarea osemintelor celor doi cu 
vin și ungerea cu ulei de măsline, după care au fost 
puse în saci din pânză și așezate în câte un sicriu, 
realizate din stejar, pe care au fost sculptate numele 
celor doi, apoi au fost înfășurate în drapele tricolor, 
iar deasupra rămășițelor părintelui protopop au fost 
puse un patrafir și o cruce.
 Într-o atmosferă de adâncă pioșenie, în 
„Catedrala Moților” a fost săvârșită slujba de 
înmormântare pentru cei doi. Sicriele au fost așezate 
în mormântul din fața bisericii ortodoxe Huedin I, 
numită de localnici „Catedrala Moților” (ctitioria 
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protopopului Aurel Munteanu), care a fost refăcut 
în beton cu sprijinul material al lui Ioan Pașcalău, 
consilier parohial. 
 La inițiativa protopopului ortodox de Huedin, 
Dan Ionuț Lupuțan, la căpătâiul celor doi a fost 
așezată o cruce monumentală din travertin, iar la 
baza ei a fost amplasată o placă pe care au fost scrise 
următoarele cuvinte:

Aici odihnesc martirii neamului românesc,
pr. prot. Aurel Munteanu (1882-1940) și 

plut. Gheorghe Nicula (1901-1940),
răpuși la 10 septembrie 1940

pentru credință și neam.
Trecătorule, rămâi o clipă și înalță o rugăciune 

pentru sufletul celor jertfiți aici,
dar și pentru cei care uită a șasea poruncă dată de 

Dumnezeu:
„SĂ NU UCIZI!”.

Să le fie amintirea veșnică și țărâna ușoară!

 Costurile crucii din travertin și ale placării 
mormântului cu același tip de material au fost 
suportate de parohiile din Protopopiatul Ortodox 
Huedin. 
 Sfințirea a fost realizată în data de 22 
octombrie 2018, în prezența Î.P.S. Andrei, 
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și 
Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, 
a preoților din Protopopiatul Ortodox Huedin, a 
urmașilor protopopului Aurel Munteanu și a unui 
numeros public din Huedin și din împrejurimi. Slujba 
de sfințire a fost urmată de o conferință organizată 
în „Catedrala Moților”, care a cuprins alocuțiuni ce 
au evocat personalitatea protopopului-martir Aurel 
Munteanu, delegat la Marea Unire. Pentru implicarea 
în activitățile dedicate Centenarului Marii Uniri, prof. 
dr. Cristian-Claudiu Filip și Ioan Pașcalău au fost 
distinși de Î.P.S. Andrei cu Ordinul „Mihai Vodă”.

Cristian-Claudiu Filip
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                                        „Coborând pă ţară-n-josu,
                                             Oile zbierau de foame;

                                             Dumnezău le auzere,
                                             Mâncare le surzuiere,

                                             Din pana feciorilor,
   Din chimeşa fetilor” 

Aceste versuri, dintr-o străveche „Colindă a 
şcolarului mic”, auzită de la mama mea, aşa cum o 
ştiau de când lumea sfărăşenii, mi-au răsăit în minte 
odată cu primele acorduri ale unui recital – care şi-a 
meritat pe deplin atributul „extraordinar” – susţinut 
în sala „Protopop Dorel Puşcaş” de la Protopopiatul 
Otodox din Huedin. Cei trei colindători, dăruiţi cu 
glas şi cu har, mi-au prilejuit un excurs sentimental 
în Crăciunul copilăriei. Acel Crăciun, care avea 
în el ceva tainic, era o stare specială spre care erau 
vectorizate aşteptările unui întreg an. Căci să te întorci 
şi să priveşti lumea prin retina unui copil este ca şi 
cum ai privi-o prin ochii unui înger, ai acelui înger 

ce venea pe-o rază curată, pe un cer care strălucea la 
lumina Stelei nemaivăzute ce i-a călăuzit pe magi…

Vă propun, aşadar, un exerciţiu de imaginaţie 
având ca decor satul bunicului meu Toma, cum îmi 
place să-i spun. E seara de Ajun, cu nămeţi uriaşi 
sclipind sub razele lunii sau poate ale Stelei magice.

De aici încolo, va trebui să vă lăsaţi excedaţi de 
amintirile proprii ale copilăriei, care pot fi balsamul 
vindecător şi deopotrivă purificator, pentru a putea 
trece mai departe peste povârnişul clipei. „Clipa cea 
repede Ce ni s-a dat” (Eminescu). Căci universul 
copilăriei este limanul în care sufletul îşi află ocrotire, 
se regăseşte pe sine întreg sau se realcătuieşte din 
cioburile pe care valurile vremii le-au sfărâmat.

Revin la amintirea mea din acel Crăciun 
îndepărtat, dar fiecare cititor o poate înlocui cu una 
proprie…

Aşadar era seara de Ajun şi doi copii, 
nerăbdători ca toţi copiii, se hotărăsc să pornească 
întru întâmpinarea Moşului Crăciun, luând-o 
voiniceşte pe „râtul” din spatele casei. Pe fetiţă o 
strâng ghetuţele, nu că-s prea mici, ci pentru că 
fostul lor proprietar, fratele ceva mai mare, i le-a 
pus invers când a încălţat-o. Omătul le ajunge mai 
sus de brâu, iar gerul năpraznic îi muşcă lacom de 
obrajii amorţiţi… Moşul nu le-a ieşit în cale, pesemne 
că o luase prin grădina (cu accentul pe ă) lui Triduş, 
unde ziua se dădeau cu sania printre prunii bunului 
gospodar, dar, deodată i-au auzit strigându-i pe toţi 
ai casei, Mama, Tata, mătuşi, verişori, verişoare, 
bunicul Toma, căruia nepoţii îi ziceau „nene”, [cuvânt 
care nu are farmec, decât rostit în graiul sfărăşenilor, 
cu vocalele şi consoanele contorsionate de o „chimie” 
fonetică proprie Ardealului nost']. Iar Moşul Crăciun 
îi întâmpină cu o voce suspect de cunoscută, îmbrăcat 
cu bonda bădiuţului Ionaş şi cu obrazul ascuns de o 
barbă mare de fuior…

Satul bunicului meu Toma a răsunat în 
noaptea aceea magică de colinde, dintre care pe 
multe le-am uitat - mare păcat! – dar pe una, cea 
a şcolarului mic, o ţin şi acum minte: „Io sunt cel 
mai mic în şcoală/ Cu chimeşa până-n poală/ Şi cu 
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părul retezatu/ M-am trudit de-am învăţatu/ De nu 
mă credeţi pă mine,/ Aduceţi-mi un cărbune/ Să vă 
scriu mare minune;/ Coborând pă ţară-n-josu,/ Oile 
zbierau de foame;/ Dumnezău le auzere,/ Mâncare 
le surzuiere;/ Din pana feciorilor,/ Din chimeşa 
fetilor…”. Nu înţelegeam vorbele măiestrit potrivite 
ale acestui colind, nici atunci, demult, nici mai târziu, 
ci doar într-un foarte târziu, când ştiam deja ce este o 
metaforă şi citisem şi despre „mysterium fascinans” 
şi „mysterium tremendum”…Căci, Crăciunul, Sfânta 
Sărbătoare a Venirii pe lume a Pruncului Iisus, este 
unul care fascinează, cu acea Naştere miraculoasă, 
în ieslea încălzită de suflul cald al vitelor, cu Steaua 
fără seamăn de lucitoare, cu Cei Trei Păstori care Îl 
celebrează pe Prunc împletindu-i cunună, cu Leru-i, 
Ler, cu Cei trei regi, trei magi, venind din îndepărtatul 
Răsărit, magi care-L „adoară” şi I se închină cu daruri 
scumpe.

Şi se mai auzeau pe uliţele satului, luminate 
doar de lămpile cu „fotoghin” de pe la ferestre şi de 
lămpaşurile de pe la poieţi, şi alte minunate „corinzi”, 
cântate de glasurile peltice şi tremurătoare de copii, 
ori de cele mai răguşite ale feciorilor sau ale mai 
vârstnicilor colindători, care ştiau şi ziceau, între 
altele, şi una mai aparte, a „beţivului”. Dar pe asta 
am auzit-o mult mai târziu, căci era preferata vărului 
meu Victor, care numai pe asta o ştia, el însuşi fiind 
„în culpă”… Cu acest văr, care vorbea adeseori în 
versuri, am colindat prin tot Sfăraşul, la un Crăciun 
„fără neauă”, cu tină şi lunecuş îngheţat. Parcă-l aud: 
„A cui-s aceste Curți/ Cu trei rânduri de pomuți?/ 
Da-n mijlocul pomilor/ Este-o masă de mătasă;/ Da’ 
la masă cine șede?/ Șede, șede Domnul Sfânt/ Cu-n 
păhar galbân în mână,/ Tăt închină și suspină,/ O, 
Doamne, de ce suspini?/ Da’ Io cum n-oi suspina?/ 
Este om, din ce se scoală,/ Nici pă obraz nu să spală,/ 
Mere-n crâșmă și să-mbată,/ Biserica i-i uitată,/ Am 
puteri a potopti,/ Da’ Mi-I milă de prunci mici,/ Că 
rămân fără părinți!”.

Leliuța Vironică, mama lui Victor, îl ocăra 
zicând că nu se cade… Dar judecați înșivă: Se cădea 
sau nu?

*

Revenind la recitalul din 11 decembrie 2018, 
am ascultat trei voci cultivate, de o expresivitate 
plină de rafinamentul unor profesioniști, care și-au 
purtat ascultătorii pe notele, începând cu cele aspre, 
bărbătești, grav-baritonale ale părintelui Florin 
Sâmpălean și până la acutele lui Marius Sâmpălean 
și Sergiu Chirilă, care, ajungând, „Sus la Poarta 
Cerului”, au smuls publicului nu doar aplauze, cât, 
mai ales, lacrimi de emoție autentică. Trei voci care se 
împleteau și se completau întru revelarea în manieră 
cultă a unor componente diverse: folclorice, arhaice, 
mitologice, legendar-mistice, dar a fost prezentă și 
componenta ludică, aceasta din urmă fiind un atribut 
al oricărei forme de artă (căci ce este altceva arta, 
decât o formă de joc, un „altfel de joc” mai rafinat și 
mai subtil?). Cât despre propriile trăiri, m-am lăsat 
excedată de amintirile copilăriei, așa încât cred cu 
tărie că Moșul și Crăciunul sunt realități vii, că totul 
este adevărat dacă ai credință, că asemenea colinde 
vor dăinui, în pofida unei ziceri dragi oamenilor din 
satul bunicului meu Toma, care, plini de orgoliul 
atotștiutorilor, cred că nimic nu va dura „cât costile 
Jebucului”.

*
Cu puțin înainte, la 1 Decembrie, am fost și 

eu la Alba Iulia cu Trenul Centenarului și o spun cu 
mândrie, cu împăcare, cu mulțumiri și felicitări pentru 
organizatori. A fost, pentru mine și, sunt sigură, 
pentru toți care și-au învățat limba udată cu laptele 
unei mame românce și au făcut primii pași pe pământ 
românesc, a fost, repet, una dintre cele mai alese și 
mai bogate experiențe de viață.

„La Mulți Ani, România!, La Mulți Ani, Români!”
Așa se saluta, neobosit, un bun creștin și un 

mare român, Lucian Bradu, cu toți românii veniți la 
Alba Iulia din cele patru zări, mânați de trăiri similare. 
Alături de el, care purta cu mândrie praporii Catedralei 
Moților din Huedin, ctitorită de protopopul-martir 
Aurel Munteanu, am trăit și am simțit românește cu 
adevărat, poate pentru prima dată în viață. 

La Mulți Ani, România!
La Mulți Ani, Români!

Elena-Livia Bâlc
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 În anul sărbătoririi Centenarului României 
Mari, ca un omagiu față de cei care au contribuit 
la îndeplinirea Marelui Ideal al Unirii, am încercat 
cuprinderea între paginile lucrării „Marea Unire – 
Contribuții din zona Huedinului”, a câtorva aspecte 
legate de Marea Unire, a modului în care locuitorii 
din Huedin și din împrejurimi și-au adus contribuția 
la realizarea acesteia1.
 Fără îndoială că momentul 1918 reprezintă 
una dintre cele mai fericite pagini ale istoriei noastre 
naţionale, dar totodată este o clipă a sacrificiului, 
a jertfirii şi a manifestării plenare a eroismului 

fundamentat pe iubirea de glia străbună şi de fraţi.  
 Am intenţionat să realizăm un demers util 
tuturor celor care doresc să cunoască aspecte locale 

1.  Prezentul articol este extras din lucrarea „Marea Unire – Contribuții din zona Huedinului”, apărută în 2018 la editura 
Argonaut, Cluj-Napoca, scrisă de Cristian-Claudiu Filip (coordonator), Horea-Dorin Matiș, Carmen-Cornelia Stânean.

legate de implicarea zonei Huedinului în complexul 
proces al Marii Uniri din 1918. Am adunat în lucrarea 
amintită mai sus evenimente, documente, biografii, 
monumente, prinse laolaltă din dorinţa clarificării 
unor aspecte de istorie locală într-o manieră obiectivă. 
Din această lucrare am selectat mai jos, doar câteva 
aspecte referitoare la participanții din zona Huedinului 
la mărețul eveniment petrecut la Alba Iulia.
 Spre sfârşitul Marelui Război, pe fondul 
destrămării monarhiei austro-ungare, autoritățile 
maghiare încercau pe toate căile să mențină 
Transilvania între granițele Ungariei, iar, ca urmare, 
din partea fostei stăpâniri au venit numeroase 
promisiuni, dar Consiliul Naţional Român Central din 
Arad anunţa guvernul de la Pesta la 10 şi 14 noiembrie 
1918, că preia guvernarea în teritoriile din Ardeal și, 
anticipând un răspuns nefavorabil, în şedinţa din 20 
noiembrie 1918, a decis convocarea Marii Adunări 
Naţionale de la Alba Iulia.
 Toate întâmplările cu efecte nefericite 
petrecute în localitățile din zona Huedinului (cea mai 
cunoscută fiind masacrarea la Beliș a aproximativ 45 
de români la comanda magnatului J. Urmánczy) au 
avut un impact deosebit asupra locuitorilor din această 
parte a Transilvaniei, dându-le un imbold în plus în 
direcţia înfăptuirii cât mai grabnice a Unirii cu Ţara-
Mamă. Cu toate împotrivirile din partea autorităților 
maghiare, mersul istoriei nu a putut fi oprit.
 În textul „Convocării” era precizată 
modalitatea de reprezentare, și anume: episcopii 
şi protopopii români în funcţie, din Transilvania şi 
Ungaria, câte cinci delegaţi din fiecare circumscripţie 
electorală, câte doi delegaţi din fiecare societate 
cultural-naţională (ASTRA, reuniuni învăţătoreşti şi 
femeieşti, asociaţii studenţeşti ș.a.), doi reprezentanţi 
ai gărzilor naţionale române comitatense şi 
reprezentanţi ai muncitorimii organizate (cei din 
secţia română a Partidului Social-Democrat din 
Ungaria). 
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 Informați inițial din ziare, apoi conformându-
se convocării sosite în judeţ atât pe cale telegrafică, 
încă în 22 noiembrie 1918, cât şi prin curieri, în 
25 noiembrie (Grad, Goron, Wagner 1988, p. 
495), într-o atmosferă de mare entuziasm național, 
românii au organizat adunări unde s-au ținut alegeri, 
desemnându-și oamenii cei mai vrednici, care să-i 
reprezinte la Marea Adunare Națională a Românilor 
din Transilvania și Ungaria, în total 1.228 de delegați. 
 La Huedin o astfel de adunare electivă s-a ținut 
în data de 26 noiembrie 1918. Din cuprinsul cercului 
electoral Huedin au participat la marele eveniment al 
tuturor românilor de la Alba Iulia, un număr de zece 
delegaţi. Astfel, din partea organizațiilor culturale, 
profesionale și sociale au fost desemnați următorii:
•	 Aurel Munteanu, preot ortodox, paroh în Valea
Drăganului / Sebeşul Mare, din partea Despărţămân-
tului Huedin al ASTRA (acesta era vicepreşedinte al 
despărtământului),
•	 Ioan Irimieş, preot greco-catolic, paroh în 
Săcuieu, tot din partea Despărţământului Huedin al 
ASTRA,
•	 Iosif Costea, învăţător în Valea Drăganului,din 
partea Reuniunii Femeilor Române Greco-Ortodoxe 
din Sebeşul Mare/Valea Drăganului, 

•	 Graţian Capătă, învăţător în Molosig/Brăişoru,
din partea Despărţământului Morlaca al 
Reuniunii Învăţătorilor Greco-Catolici Români 
din Arhiedeceza de Alba-Iulia şi Făgăraş. 
Delegat de drept, din partea Protopopiatului Greco-
Catolic Morlaca, a fost protopopul Ioan Pop.

Din partea cercului electoral al Huedinului au fost 
desemnaţi 5 delegaţi: 
•	 dr. Andrei Pop, avocat în Huedin, 
•	 dr. Simion Pop, directorul Băncii „Vlădeasa” din
 Huedin, 
•	 Dumitru Păltineanu, preot ortodox în Nadăşul 
Românesc/Nadăşu, 
•	 Traian Şuteu, învăţător în Morlaca,
•	 Ioan Boca, „econom”, adică proprietar-agricultor
în Fildu de Mijloc (pe credențional, în dreptul 
său este scrisă localitatea Fildu de Sus, deoarece 
acolo se afla notariatul de care aparținea 
Fildu de Mijloc, satul în care locuia de fapt). 
 Aceştia au fost împuterniciţi, unii cu 
„credenţionale”, alţii cu „litere credenţionale”, 
adică niște documente/delegații cu care s-au 
legitimat la Alba Iulia, unde s-au pronunţat pentru 
unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și 
Maramureșului cu România. 
 Duminică, 1 Decembrie 1918, la Alba-Iulia, cei 
peste 100.000 de români de pe întreg teritoriul 
transilvănean au asistat la slujba religioasă. După 
aceasta, mulţimea s-a adunat pe Câmpul lui Horea, 
iar o mică parte a intrat în sala, numită ulterior „a 
Unirii”, unde a fost adoptată Rezoluţia Unirii. 
 Afară, au vorbit mulţimii, printre alţii, Iuliu 
Hossu, episcopul unit al Gherlei, episcopul Miron 
Cristea şi profesorul Ştefan Roşianu de la Blaj. În 
acest timp, la 1 decembrie, când românii se adunau 
la Alba-Iulia, regele Ferdinand şi Regina Maria şi-au 
făcut intrarea triumfală în Bucureşti (Marea Unire, 
p. 15).
 În data de 2 decembrie 1918, la Alba Iulia  
a avut loc o ședință a Marelui Sfat Național, care 
a desemnat Consiliul Dirigent al Transilvaniei, 
Banatului și ținuturilor românești din Ungaria 
(numit pe scurt Consiliul Dirigent), un organism 
politic provizoriu, cu atribuții legislative, executive 
și administrative limitate, care a funcționat în 
perioada 2 decembrie 1918 – 10 aprilie 1920. 
 Demn de reţinut este faptul că protopopul 
Ioan Pop din Morlaca, preşedinte al Partidului 
Naţional Român din judeţul Cojocna, preşedinte 
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al Băncii „Vlădeasa”, înfiinţată cu sprijinul său la 
Huedin în 1896, cel care a condus Despărţământul 
Hida-Huedin al ASTRA de la înființare în 1899 
şi dr. Andrei Pop, avocatul din Huedin, alături 
de care Ioan Pop l-a înființat și care a preluat apoi 
conducerea Despărţământul Huedin al ASTRA după 
reorganizarea din 1914, au fost aleşi membri ai 
Marelui Sfat Naţional, organul legislativ provizoriu, 
cu alte cuvinte, Parlamentul Transilvaniei până 
la integrarea deplină în administraţia românească 
(Filip, Matiş 2014, p. 91-93). În şedinţa Marelui 
Sfat ţinută la 30 iulie 1919, în Sibiu, va fi cooptată 
încă o personalitate legată de zona Huedinului, în 
persoana lui Traian Șuteu, învățător în Morlaca, 
ca membru al acestei instituții (MAN 1918, p. 21).
 Cu toate că vestul județului Cluj și, implicit,o 
o parte a zonei din apropierea Huedinului se afla 
încă sub ocupaţia armatelor maghiare, animaţi 
de dorinţa trăirii pe viu a evenimentului istoric 
aşteptat de ei şi de strămoşii lor de secole, îmbrăcaţi 
în frumoase straie de sărbătoare, sute de români 
din zonă s-au îndreptat cu tricolorul în frunte, 
spre „Cetatea Reîntregirii Neamului”, Alba Iulia. 
 Până în acest moment am reușit 
să identificăm următoarele persoane, care 
au participat la Marea Adunare Națională, 
însoțindu-i pe cei zece delegați oficiali:
•	 din Bucea şi Negreni au urcat în „Trenul Unirii”
în jur de 30-40 de persoane, printre care se aflau 
Mihai Sărăcuţ a Burzucului din Bucea şi Ioan 
Cohuţ din Negreni (Filip, Nistor 2012, p. 49-51);
•	 din Bedeciu (azi în comuna Mănăstireni, județul 
Cluj): „preotul, învățătorul și doi țărani de 
vază” (Șteiu, Bota 2018, p. 51); preot fiind în 
acea perioadă Alexandru Sava (Benea 2017, p. 
319), deducem că el a participat la Alba Iulia; 
•	 din Călata (azi în comuna Călățele): învăţătorul 
Vasile Dobra şi Dumitru Furcoviciu (Lechințan 
2006, p. 34; Zamfir-Nicoară 2015, p. 23); acesta 
din urmă apare între bărbații de încredere, 
care semnează procesul verbal prin care sunt 
desemnați delegații cercului electoral Huedin 
să participe la Marea Adunare Națională de 

la Alba Iulia, ca țăran proprietar („econom”);
•	 din Ciucea: preotul Iuliu Truţia, învăţătorul 
Petru Brudaşca şi Gheorghe Cobârzan 
(Ciota, Dascălu, Filip 2016, p. 117);
•	 din Calea Lată (azi în comuna Ciucea): Petru 
Mocan (Ciota, Dascălu, Filip 2016, p. 117); 
•	 din Dâncu (azi în comuna Aghireşu, județul 
Cluj): preotul ortodox Vasile Ferghete, alături de 
ţăranii Alexa Galoş şi Ioan Galiş Fostu (Huluban, 
Lechinţan 2010, p. 28);
•	 din Fildu de Jos: Gheorghe Cristea (Brândaș V 
2016, Filip M 2016, Poruțiu V 2016);
•	 din Fildu de Mijloc: Avram Martin (Antal V
 2018);
•	 din Fildu de Sus: Ștefan Stana (Stana I.A 2018);
•	 din Gilău: Vasile Costea, Victor Pop și Gavrilă 
Maier (Șteiu, Someșan 2015, p. 83).
•	 din Mărişel, județul Cluj: primarul Iosif Mariş, 
învăţătorul Gavrilă Bogdan a lui Chirilă, Mihai 
Purcel a  Gorunului,  Andrei Purcel a Gura-Porcului, 
Gheorghe Purcel a Tetii şi Iosif Pop (Şteiu, Mariş 
2000, p. 23, 36-37); 
•	 din Poieni: Alexandru Mărghitaş şi Ioan Petrişor 
(Şteiu, Negru 2003, p. 40; Şteiu, Petruţiu 2008, p. 50); 
•	 din Bologa: Ioan Potra a Luchii și Ambrozie
Petrişor (Şteiu, Petruţiu 2008, p. 50; Şteiu, Negru 
2003, p. 39-40, 73); 
•	 din Hodișu (azi în comuna Poieni);  preotul
Dumitru Potra (Hanga Gh 2018);
•	 din Morlaca (azi în comuna Poieni): Gheorghe 
Negru (Hanga Gh 2018; la Şteiu 2009, p. 55 este teh-
noredactat greșit, Ioan Negru); 
•	 din Tranişu (azi în comuna Poieni): Rusalim
Tulbure (Lungu 2011, p. 19); 
•	 din Valea Drăganului (azi în comuna Poieni): 
Olimpiu Costea și Vasile Costea (Şteiu, Negru 2003, 
p. 40);
•	 din Săcuieu: Ioan Potra a Culii, Crăciun Pănican 
a Dilii, Petru Anca a Rechiii, Iosif Paşca a Ghilii 
(Vac 2009, p. 61);
•	 din Stana (azi în comuna Almașu, județul Sălaj):
 primarul Ioan Dan, Ioan Cozac, Gheorghe Cozac, 
Ioan Şaitiş a Luchii şi Gheorghe Mărcuş a Tişului 
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(Filip 2010).
• De pe valea Almaşului, ca delegat de drept la 
Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia, a partici-pat 
protopopul greco-catolic al Almaşului, Vasile L. Pop. 
 Despre acel moment înălţător, raporta 
autorităţilor bisericeşti cu multă mândrie patriotică, 
din Sângeorgiu de Meseş, unde îşi avea parohia: 
„Cu provocare la scrisoarea de sub numărul 
5754/1918, cu reverinţă raportez că, deşi am 
primit-o târziu, dar orientat fiind din ziaristică, cu 
drag am alergat şi eu la Adunarea Naţională din 1 
Decembrie de la Alba Iulia împreună cu ginerele meu, 
Cornel Oţiel din Buciumi, ducând ambii din 
parohiile noastre şi mai mulţi ţărani spre a se 
însufleţi de impo-zanta manifestare a unirii 
românilor, şi s-au întors învioraţi sufleteşte 
împreună cu noi” (Grad, Goron 2000, p. 67-107). 
 De pe valea Almaşului au fost desemnaţi să 
participe la marele eveniment Matei Moldovan şi 
Vasile Goia din Almaşu (Pop 2000, p. 148; Grad, 
Goron 2000, p. 76), Petru Tulbure (învăţător între anii 
1910-1940 la Almaşu şi Bogdana) a fost desemnat 
ca şi delegat din partea Despărţământului Buciumi al 
ASTRA (Grad, Goron 2000, p. 75), iar din Tămaşa 
„cu consimţământul general am trimis un delegat 
în persoana lui Vasile Moldovan, cu însărcinarea de 
a da consimţămîntul la cele hotărâte şi a ne raporta 
despre demersurile luate”, după cum menționa 
Vasile L. Pop (Grad, Goron, Wagner 1988, p. 502).
 Sărbătoarea Marii Uniri a continuat şi după 
întoarcerea participanţilor la casele lor, așa cum 
mărturisea venerabilul nonagenar Traian Dan, 
fiul primarului Ioan Dan din Stana, comuna 
Almașu, județul Sălaj: „În şură două zâle o 
sărbătorit după ce-o vinit acasă...” (Filip 2010). 
 Cei întorși de la Marea Adunare Națională de 
la Alba Iulia, cum a fost cazul lui Ștefan Stana din 
Fildu de Sus, județul Sălaj, le-au povestit cu mare 
entuziasm consătenilor cum se adunau românii la Alba 
Iulia, unii veneau cu trenul, alții cu căruțele, cu 
tricolorul în fruntea alaiului și scandau „Noi vrem să 
ne unim cu Țara!”, „Trăiască România Mare!” și cum 
se adunau noaptea în jurul focurilor, unde erau fripți 

viței și boi la proțap. 
 Drapelul cu care a participat delegația din Filduri, 
l-a lăsat ca o moștenire de suflet familiei, fiind păstrat 
până azi cu sfințenie de nepotul acestuia, Iuliu Anton 
Stana, în satul Fildu de Sus, județul Sălaj (Pop F 2018, 
Pop T 2018, Stana I.A. 2018). 
 Un astfel de drapel cu care s-a deplasat la 
Alba Iulia delegația din Mărișel, județul Cluj, se 
păstrează și azi într-un mic muzeu etnografic din 
localitate. La fel este păstrat cu sfinţenie de către 
Gheorghe Hanga din Morlaca, județul Cluj, brâul 
tricolor purtat de bunicul său, Gheorghe Negru, la 
Alba Iulia. Un alt brâu tricolor era păstrat cu mare 
responsabilitate și mândrie patriotică de Traian Dan, 
fiul lui Ioan Dan, fost primar al satului Stana, care ne 
mărturisea cu emoție într-un interviu: „Şi amu’ am 
brâu’ cu tricolor, care mi l-o adus tata de la Alba Iulia” 
(Filip 2010).
 Aşadar, bucuria a fost intensă pentru toţi locuitorii 
români ai satelor din zona Huedinului, cei sosiţi de 
la marele eveniment, animaţi de un profund sentiment 
patriotic, împărtăşindu-le consătenilor experienţa 
unică trăită acolo şi aducând cu ei câte un strop din 
atmosfera trăită în Cetatea Eternă a Românismului. 
 Delegaţii satelor noastre au înţeles şi mai profund 
acolo, la Alba Iulia, în cadrul Marii Adunări Naționale, 
ce înseamnă entuziasmul naţional şi cât de vibrantă 
poate fi o hotărâre scandată din piepturile celor peste 
100.000 de români prezenţi acolo. La întoarcerea în 
satele lor, participanții la marele eveniment au 
organizat întruniri şi au transmis nu numai hotărârea 
de unire, ci şi emoţiile şi fiorul ce i-a cuprins în acele 
momente înălțătoare. Relatările vremii subliniză cum 
în multe sate s-au ţinut cuvântări şi s-au cântat: „Hora 
Unirii”, „Deşteaptă-te române” şi alte cântece 
patriotice (Şteiu, Bota 2015, p. 74).
 Dar pentru o parte a românilor din zona de nord-
vest a Transilvaniei - şi ne referim concret la Arad, 
Bihor, o parte din Sălaj, Satu Mare şi vestul judeţului 
Cluj (localitățile aflate la vest de Huedin) - suferinţele 
naţionale nu s-au terminat odată cu marele act istoric 
de la 1 Decembrie 1918. Pentru aceştia, Războiul 
Reîntregirii Naţionale a continuat şi după anul 1918! 
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În teritoriile menţionate, în perioada decembrie 
1918 - aprilie 1919 a existat o dualitate a puterii, 
deoarece alături de Consiliile Naţionale Române s-a 
menţinut şi vechea administraţie maghiară, până în 
luna aprilie 1919. 
 Disperată de iminenta pierdere a Ardealului,
„Garda Roşie” maghiară a comis o serie atrocităţi 
în localtitățile dintre Huedin și Ciucea, acestea 
culminând în data de 15 aprilie 1919, când au fost ucişi 

cu cruzime 18 soldaţi din Armata Regală Română, 
care fuseseră prinşi la Ciucea, pe dealul Părince. În 
noaptea de 15/16 aprilie 1919 trupele ungare au trecut 
la atac, iar după pregătirile făcute anterior, în 
dimineaţa zilei de 16 aprilie 1919, la ora trei şi jumătate,
Armata Română a trecut la ofensivă. 
 Armata Română a staţionat o perioadă pe 
linia Tisei, de unde, după o nouă provocare din partea 
armatei maghiare bolșevice, a reluat ofensiva. Trebuie 
să scoatem în evidenţă faptul că Ungaria era al doilea 
stat din lume în care, cu sprijinul lui Lenin, se 
instaurase un regim comunist, controlat de Béla Kun. 
Este bine de ştiut că ofensiva Armatei Române din 
aprilie 1919, intrarea în Budapesta la 3 august 1919 
şi cucerirea ei, a contribuit decisiv la înlăturarea 
regimului comunist din Ungaria, salvând astfel 
naţiunea maghiară de flagelul roşu al bolşevismului 
pentru aproximativ un sfert de secol (Filip, Matiş 
2014, p. 93; Ciota, Dascălu, Filip 2016, p. 109-127).

La 14 noiembrie 1919, Armata Română a 
părăsit Budapesta, care a rămas sub conducerea 

armatei naționale ungare, iar la 25 februarie 1920, 
la cererea Antantei, a părăsit teritoriul Ungariei. 
În aceste condiţii, noul guvern maghiar a semnat 
tratatul de la Trianon pe data de 4 iunie 1920, 
abia acum recunoscând unirea Transilvaniei, 
Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România.

Considerăm că astfel de momente, care trebuie 
explicate așa cum recomanda istoricul roman Tacitus: 
„sine ira et studio” („fără ură și părtinire”), ar trebui să 
apropie cele două naţiuni, română şi maghiară, în loc 
să se exploateze tocmai acele cazuri în care naţiunile 
menţionate au avut interese divergente.
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centenarul Marii Uniri. Locuri, oameni, fapte şi folclor, Casa de 

Editură Dokia, Cluj-Napoca, 2018.
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Napoca, 2003.

• Șteiu, Petruțiu 2008 = Nicolae Șteiu, Alexandru Petruțiu, 
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„Măi române, sună goarna!”
Cântece patriotice dedicate

 Centenarului Unirii 1918 - 2018

Grupul vocal - bărbătesc „Craii Măgurii”
 Bucea (Negreni) – Cluj 2018

Acest grup vine din localitatea ce, pe bună 
dreptate poate fi considerată Poarta de intrare a 
europenilor în judeţul Cluj, aflată la jumătatea 
distanţei dintre Oradea şi Cluj-Napoca.

,,Craii Măgurii’’ - este un grup ce abia trece 
de ,,copilăria mică”, adică a împlinit 5 ani de la 
înfiinţare şi are în componenţa sa membri cu vârste 
cuprinse între 25 şi 75 de ani, cu profesii şi ocupaţii 
diverse. Repertoriul, pe care şi-l aleg singuri, este 
bogat şi cuprinde: colinde, cântece religioase, cântece 
patriotice, de uliţă, de petrecere şi cătănie.

,,Craii” se prezintă pe scenă la spectacole, în 
costumul tradiţional, de vară sau iarnă, specific satului 
de pe Valea Crişului Repede.

În ceea ce priveşte activitatea grupului, până 
în acest moment, a participat la mai multe concerte 
şi spectacole, care au avut loc în municipiul Cluj-
Napoca, în judeţ, în alte judeţe și în străinătate. În 
urmă cu trei ani a participat la Concursul Naţional 
al Grupurilor Vocal –Folclorice Bărbăteşti „DOREL 
MANEA” de la Mioveni (Argeș), de unde s-a întors 
cu menţiune, iar în noiembrie 2015 a câştigat Marele 
Premiu, la acelaşi concurs. 

În decembrie 2016, grupul a înregistrat 
primul CD: „Pogorât-a, Pogorât” (corinzi din 

strămoşi), cu binecuvântarea I.P.S. Părinte ANDREI, 
Arhiepiscopul şi Mitropolitul Clujului și cu sprijinul 
„Radio Renaşterea” Cluj. În noiembrie 2017, a 
înregistrat cel de-al doilea CD, intitulat „Cântece de 
petrecere, uliță și cătănie”, iar în noiembrie 2018, cel 
de-al treilea: „Măi române, sună goarna!” Cântece 
patriotice dedicate Centenarului Unirii 1918 – 2018. 
Aceste ultime două CD-uri au fost scoase cu sprijinul 
neprețuit al firmei „P.P. Protect Security”, aparținând 
dlui Teodor Pop-Puscaș.

Valoarea grupului este îmbunătăţită substanţial 
de colaborarea cu dl conf. univ. dr. Ioan Pop, de la 
Conservatorul „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, ce 
a compus şi muzica pentru imnul satului Bucea, pe un 
text al scriitorului Cornel Udrea.

Menţionez că meritul coordonatorului este doar 
acela de a fi coagulat grupul şi de a-i pregăti pentru 
repetiţii şi concerte.

Coordonator, pr. Mircea Dejeu
         Conținutul CD-ului:
1. Imnul național; 2. Hora Unirii; 3. Hai să-ntindem 
hora mare; 4. Din Țara Moților; 5. Transilvanie 
frumoasă; 6. Marșul lui Iancu; 7. Se aude glas peste 
Carpați; 8. Treceți, batalioane; 9. Șoim român; 10. 
Pui de lei; 11. Imnul eroilor; 12. Măi române, sună 
goarna!; 13. Cântă cucu-n Bucovina; 14. Drum bun 
toba bate; 15. Tu, Ardeal; 16. Pe-al nostru steag e 
scris unire; 17. Noi suntem români; 18. Ocrotește-I, 
Doamne pe români; 19. Frați români; 20. Imnul 
satului Bucea.
      Înregistrările au fost realizate în Studio Glas 
Transilvan -Cluj Napoca – România.
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Abandonez referinţele bibliografice pe care 
le-aş putea presăra mai jos. Expun câteva gânduri 
legate de tema revistei cu dorinţa de a ţese pânza de 
semne din care se alcătuieşte adevărul cel mare pe 
care numai şiruri de generaţii pot să îl dezvăluie din 
starea latentă în care se află. 

După experienţe multiple (supuse erorii şi 
numai Dumnezeu ne poate judeca), pot spune un 
singur lucru: dincolo de aparenţe, doctrine religioase, 
ideologice, am învăţat că nu credinţa, nu ideologiile 
de stânga sau de dreapta, nu ipocrizia, ci o relaţionare 
sinceră cu semenii ne mai poate salva. Noi suntem 
oameni (Homo sum, nihil humani a me alienum puto: 
Sunt om, nimic din ce este omenesc nu îmi este străin, 
spunea Terentius). De aceea, este necesar, în practică, 
să luăm din fiecare om ce este mai bun. Sigur, suntem 
tentaţi de a-l judeca, de a-l bârfi pe aproapele nostru. 
Poate că este în gena umană tendinţa de a proceda 
astfel. Dar este şi eroarea fatală. Când tu eşti supus 
erorii, cum poţi să-l judeci pe semenul tău? Ei bine, 
cu o astfel de argumentare ajungem la anarhie. Nu se 
mai poate face nicio judecată axiologică. Nu mai poţi 
judeca ce este bine şi ce este rău, fiind astfel supuşi 
stagnării. 

Este evident că trebuie să ajungem la o 
construcţie. Şi pentru că Unirea este tema acestor 
rânduri, cred cu tărie că binele colectiv este valoarea 
supremă. Numai că binele meu nu este şi binele 
altuia. Eu trebuie să ies din solipsismul meu şi să îmi 
dau seama ce este un bine universal şi ce anume este 
un bine particular. Iată de ce e foarte greu să distingi 
între nişte realităţi care se suprapun.

În altă ordine de idei, m-a bucurat orice 
manifestare festivă care presupunea ieşirea din 
confortul personal pentru a celebra Centenarul 
Marii Uniri. Puseurile de entuziasm erau binevenite, 
pentru că într-o viaţă de om nu mai prinzi astfel de 
momente. Felicit organizatorii care au coagulat forţe 
din zona Huedin pentru a sărbători un eveniment de o 
asemenea importanţă.

Trebuie, totuşi, să recunoaştem că poporul 
român este mai dezbinat ca oricând. Festivismul 

(admirabil ca mod ritualic de celebrare) nu a mai 
avut sinceritatea şi anvergura naţională pe care mi-o 
doream. Desigur, dăm vina pe factorul politic. Nici 
nu mă pripesc să alunec pe un asemenea versant. 
De ce? Factorul politic ne învrăjbeşte cel mai mult. 
Ca popor ar trebui să renunţăm la atâta patimă 
politică. Adică toţi se pricep la politică. Numai că 
spiritul gregar e cel mai greu de controlat. Şi cel mai 
uşor de manipulat. Toate relele vin din partea unor 
politicieni prinşi în metehne înrădăcinate în corupţie 
care speculează vulnerabilităţile neamului nostru şi 
îi alterează zăcământul cel mai pur. Ba dimpotrivă, 
cred că o proporţie însemnată a neajunsurilor de tot 
felul provine din noi înşine, căci fără educaţie este 
greu să ai pretenţii. Spun educaţie financiară, în lipsa 
căreia suferim suficient de mult (de exemplu, uşurinţa 
de a consuma mai mult decât producem, evident, pe 
datorie), educaţia religioasă, educaţia pentru sănătate, 
educaţia civică etc. 

De aceea, susţin că sărbătoarea noastră a fost 
una de formă, nu de fond. Cel mai frumos omagiu adus 
înaintaşilor noştri ar fi fost o construcţie naţională în 
anul 2018. Da, Catedrala Neamului a fost o realizare 
notabilă. Ne trebuia însă un proiect de ţară în care să 
fie angrenate resursele umane şi materiale cele mai 
importante. Dar nu a fost să fie. În astfel de situaţii, 
nu mai avem cum să ieşim din cercul vicios în care 
ne aflăm.

Soluţia ar fi mai mult profesionalism şi mai 
puţin amatorism. De exemplu, eu, la modul generic, ca 
factor educativ trebuie să îmi văd de segmentul meu. 
Eu nu pot face pe juristul pentru că nu am specializarea 
necesară. Nu pot fi nici măcar om politic pentru că ori 
nu sunt om de acţiune, ori nu am pregătirea şi tăria 
necesară de a intra într-o astfel de arenă. Dar fiecare 
poate influenţa în bine societatea prin profesia sa, prin 
exemplul personal, prin corectitudine şi fapte bune. 

Pentru mine, gânditorul secolului al XX-lea 
a fost, indubitabil, Feodor Mihailovici Dostoievski. 
Plasma narativă şi ideologică a subteranului uman 
dinamitează orice clişeu, orice fariseism sau ipocrizie. 
Astfel debarasat, în ciuda idiosincraziilor, un om 

16

 Unirea de fond 



trebuie să-şi dorească să iasă din ecuaţia personală 
într-una colectivă pentru a construi ceva, nu prin 
vizionarism şi speculaţii ideologice, ci prin implicare 
atentă în social. Dar numai dacă suntem atenţi la 
pregătirea pe care o avem şi, insist, dacă luăm, cu 
smerenie şi înţelegere, tot ce este bun de la semenii 
din jur pentru a realiza o echipă pentru un proiect 
instituţional, local, regional sau de ţară. Conform 
multitudinii de inteligenţe pe care le are un om, 
fiecare se poate manifesta potrivit grilei de abilităţi 
pe care o deţine. 

Prin urmare, Unirea trebuie să fie de fond. De 
aceea, este o nevoie imperioasă pentru o generaţie 
dezabuzată să ne reconectăm la nişte idealuri mari, 
pentru că, vorba unui clasic, „Adevăratele înfrângeri/
sunt renunţările la vis”. Anul 2018 ne-a adus aminte 
de idealurile Marii Uniri care, acum 100 de ani, au 
brăzdat ca un fulger inima Transilvaniei, dar care 

mai animă formal şi nostalgic diferite segmente din 
populaţie. În rest, este o luptă pentru supravieţuire, o 
persistentă dezbinare, corupţie, indiferenţă, incultură, 
făţărnicie şi mă opresc. Important nu este să judecăm, 
ci să empatizăm sau, în termeni religioşi, să ne rugăm 
pentru semenii noştri care, firesc, nu se aseamănă cu 
noi, astfel încât să se realizeze o unitate, o comuniune 
în diversitate. Realităţile secolului al XXI-lea au 
devenit atât de complexe şi de alunecoase, încât orice 
judecată devine hilară, pentru că emitentul ei nu poate 
ghici resorturile ce animă orice entitate umană sau 
ideologică.

Mă retrag din aceste panseuri, cu smerenie şi 
deschidere, pentru că fiecare ştie cel mai bine cum 
poate deveni util într-o societate din ce în ce mai 
interesantă, provocatoare, zic eu, dacă avem decenţa 
de a căuta să o înţelegem.

 Dinu Bălan

 Centenarul de la realizarea Marii Uniri a fost 
sărbătorit în Protopopiatul Ortodox Român Huedin prin 
numeroase manifestări de suflet. Unul dintre proiectele 
de amploare, pornit de la un grup de intelectuali, a fost 
reconstituirea „Trenului Unirii”, ca un arc peste timp. 
 La fel ca și în „anul izbăvirii naționale”, 1918, 
când zece delegați din cercul electoral al Huedinului, 
alături de alte sute de participanți, au urcat în „Trenul 
Unirii” pentru a lua parte la „praznicul națiunii” 
de 1 Decembrie la Alba Iulia – așa cum spunea 
Ștefan Ciceo-Pop, un grup de aproximativ 300 de 
urmași ai „Generației Unirii” din zona Huedinului, 
s-au îmbarcat pe 1 decembrie 2018 în „Trenul 
Unirii”, pentru a participa la manifestările dedicate 
sărbătoririi Centenarului de la realizarea României 
Mari, în Capitala Reîntregirii Naționale. Acestora li 
s-au alăturat aproximativ 150 de orădeni, printre care 
se aflau și 20 de studenți basarabeni. 
 Așadar, un tren cu aproximativ 450 de 
persoane, îmbrăcate în frumoase costume populare 
românești, autentice, de care sunt sigur că de acolo, 
de unde sunt, bunicii noștri sunt mândri că le purtăm, 
sau costume de epocă. Nucleul participanților a fost 

format din coruri și grupuri vocale din Protopopiatul 
Ortodox Român Huedin. Am fost însoțiți de „Gărzi 
Naționale Române”, adică membri ai Clubului de 
Istorie Militară „Datina Străbună”, echipați ca acum 
un secol, în echipament de voluntari transilvăneni din 
armata română, care alături de actualii „colegi” de la 
Poliția Română, în ținută de gală, au asigurat „paza” 
trenului. 
 O mobilizare de forțe, de energii pozitive, 
toate în slujba unui singur scop: de a aduce un 
omagiu delegaților și celorlalți participanți din cercul 
electoral al Huedinului, care au urcat în „Trenul 
Unirii” și au plecat la Alba Iulia, unde au votat sau 
au aclamat Rezoluția Unirii Transilvaniei, Banatului, 
Crișanei, Sătmarului și Maramureșului cu România, 
pe 1 Decembrie 1918. 
 Pentru a realiza o încărcare spirituală mai 
mare, în „Catedrala Moților” din Huedin, dl. primar 
dr. Mircea Moroșan a înmânat participanților din 
partea Primăriei Huedin, un „Credențional”, după 
modelul celor din 1918, prin care au fost desemnați 
să reprezinte zona Huedinului la festivitățile 
Centenarului de la Alba Iulia.
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 Pentru noi, plecarea deosebit de matinală, 
la primele ore ale zilei de 1 decembrie 2018, a fost 
compensată de dorința de a participa la un eveniment 
unic în viață: sărbătorirea în Capitala Reîntregirii 
Neamului, a Centenarului Marii Uniri. Pe parcursul 
întregii deplasări, în toate vagoanele răsunau cântece 
patriotice și colinde autentice, din zona  Mt. Vlădeasa. 
 Prima mare oprire a fost în gara Cluj-Napoca, 
unde corurile reunite au cântat emoționante cântece 
patriotice, care nu i-a lăsat indiferenți pe călători 
și pe lucrătorii din gară, alăturându-ni-se cu mare 
entuziasm patriotic. A urmat gara Teiuș, unde am 
depus o coroană de flori în memoria stegarului Ioan 
Arion din județul Cluj, ucis de gărzile naționale 
maghiare în 1918. Voluntarii ardeleni au prezentat 
onorul, iar corurile reunite au intonat „Imnul eroilor”. 
În gara Alba Iulia am depus și aici o coroană de flori, 
în memoria plutonierului Alexandru Orosz, erou al 
sărbătoririi Centenarului. A urmat un mini concert 
de cântece patriotice, scena fiind peronul gării. 
Spectatori, televiziuni, scandări, încurajări, aplauze. 
 Încolonați apoi frumos, în frunte cu prapori 
tricolori, drapele și cocarde tricolore, pancarte, 
necesare la astfel de evenimente de suflet, am parcurs 
cu cântece patriotice și scandări de „Trăiască România 
Mare!”, „Trăiască! Trăiască! Trăiască, să-nflorească: 
Moldova, Ardealul și Țara românească!”, traseul 
de la gară până pe platoul cetății din Alba Iulia, iar 
în final am ajuns în curtea Catedralei Reîntregirii. 
Lumea, impresionată, cânta împreună cu noi, scanda 
împreună cu noi, aplauda, filma, fotografia. A urmat 
un program de voie. Un lucru foarte interesant este 
faptul că deși erau destul de multe grade cu minus, nu 
am simțit frigul, așa cum l-am fi simțit în alte situații.
 La întoarcere, recitalul de cântece și scandări 
patriotice, parcă a fost și mai impresionant în gara 
din Cluj-Napoca, deoarece acum erau mult mai mulți 
călători, care au intrat în horă alături de noi. După 
o jumătate de oră trăită cu intensitate aici, ne-am 
îmbarcat în tren, dar atmosfera înălțătoare ne făcea 
să ne pară rău că se apropie gara Huedin. Parte dintre 
noi, regretăm că trebuie să coborâm. De la gara din 
Huedin, un marș triumfal cu cântece și scandări 

până la troița din centrul orașului Huedin, iar acolo 
alte cântece și scandări, apoi îmbrățișări și strângeri 
prietenești de mâini, mulțumiți că ne-am făcut măcar 
în parte, datoria față de realizatorii Marii Uniri.
 Evenimentul a avut binecuvântarea Î.P.S. 
Andrei, care l-a desemnat să ne însoțească pe 
secretarul eparhial, părintele Benedict Vesa, s-a 
derulat prin Fundația Cultural-Filantropică „Protopop 
Aurel Munteanu”. Protopopul-martir Aurel Munteanu 
a fost unul dintre cei zece delegați din cercul electoral 
al Huedinlui, ca delegat al Despărțământului Huedin 
al ASTRA, care a votat Marea Unire. 
 Pentru a pune în aplicare acest proiect de 
suflet, au fost canalizate forțe impresionante, care 
lucrând împreună, în echipă, au reușit să-l ducă 
la capăt, cu toate că la începutul anului Centenar 
părea imposibil de realizat. Dar Dumnezeu lucrează 
prin oameni. Vom nominaliza mai jos o mică parte 
din „echipa restrânsă”: prot. Dan-Ionuț Lupuțan, pr. 
Mircea Dejeu, prof. Horea-Dorin Matiș, prof. Ioan 
(Doru) Rus, prof. Gheorghe Sobec, Ionuț Pop, pr. 
Dan-Mihai Muntean, prof. dr. Cristian-Claudiu Filip. 
Partea „tehnică” nu ar fi fost posibilă, dacă un om cu 
suflet mare, domnul Iulian Gaga și întreaga sa echipă 
de la Via Terra, nu ar fi reacționat pozitiv, încă de la 
prima întrevedere, iar d-l comisar-şef Florin Oneț 
de la Poliția Transporturi Cluj-Napoca, nu ne-ar fi 
„tras” pe prima linie din gara Cluj-Napoca.
 O mică parte din atmosfera trăită de noi, 
poate fi reconstituită din mass-media și din postările 
video de pe rețelele de socializare, dar ingredientul 
care le lipsește acestora este endorfina și adrenalina 
emanate de sutele de participanți la fața locului, și 
care deocamdată nu pot fi captate prin vreo metodă 
sau vreun dispozitiv. 
 Am trăit cu toții sentimente patriotice 
adevărate, fără „mobilizări și discursuri patriotarde”, 
am simțit ceva unic, cum numai la un Centenar poți 
simți și nu pot fi creionate decât în mică măsură.

TRĂIASCĂ ROMÂNIA MARE!
Cristian-Claudiu Filip

Dan-Ionuț Lupuțan
Mircea Dejeu
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 În anul sărbătoririi Centenarului Marii 

Uniri, locuitorii din zona Huedinului s-au mobilizat 
foarte bine, marcând acest important eveniment prin 
activități variate. 
 Astfel, cele două unități liceale din Huedin, 
Liceul Teoretic „Octavian Goga” și Liceul Tehnologic 
„Vlădeasa”, prin profesorii Carmen Stânean, Horea-
Dorin Matiș, Cristian-Claudiu Filip și Cristian 
Dascălu, cu sprijinul financiar al Primăriei și 
Consiliului Local Huedin, au organizat în Sala Mică a 
Casei de Cultură Huedin, în 11 aprilie 2018, o sesiune 
de comunicări ale elevilor, cu ocazia sărbătoririi unirii 
Basarabiei cu România. Pentru strădaniile lor, elevii 
au fost recompensați cu premii.
 Asociația de Voluntari Ciucea, la inițiativa 
profesorului Cristian Dascălu, a organizat la data de 
14 aprilie 2018, o excursie tematică la Alba Iulia. Au 

participat elevi de la Școala Gimnazială „O. Goga” 
Ciucea și profesori din Ciucea și Huedin. Cu această 
ocazie, în urma unei adrese formulate de Primăria 
Huedin către Muzeul Național al Unirii din Alba 
Iulia, prof. Horea-Dorin Matiș a obținut în format 
electronic, credenționalele și procesele verbale 
aferente cercului electoral Huedin. 
 În luna aprilie 2018, în urma unei adrese 
primită de Primăria orașului Huedin de la Muzeul 
Național de Istorie a României, prin care se solicitau 
date cu privire la delegații din Huedin la Marea Unire 
din anul 1918, profesorul Cristian-Claudiu Filip de la 
Liceul Teoretic „Octavian Goga” a trimis aceste date 
care erau deja pregătite pentru publicare în lucrarea 
„Marea Unire – Contribuții din zona Huedinului”.

 Elevi și cadre didactice de la unitățile liceale 
din Huedin, sub coordonarea prof. dr. Cristian-
Claudiu Filip, au organizat în data de 17 iunie 2018, o 
excursie tematică la Alba Iulia, Capitala Reîntregirii 
Naționale. Costurile deplasării au fost asigurate de 
Asociația „Anima Templi”, prin Marius Farkas. 
 Pentru cinstirea protopopului Aurel 

Munteanu, delegat la Marea Unire, jertfit pentru 
cauza neamului românesc în anul 1940, protopopul 
ortodox de Huedin, Dan Ionuț Lupuțan, a inițiat în 
iunie-iulie 2018, deshumarea, spălarea și reînhumarea 
osemintelor protopopului-martir și ale plutonierului 
Gh. Nicula (ambii uciși la data de 10 septembrie 1940, 
de extremiștii maghiari). Mormântul din fața bisericii 
ortodoxe Huedin I, numită de localnici „Catedrala 
Moților” (ctitioria protopopului Aurel Munteanu) a 
fost refăcut cu sprijinul material al lui Ioan Pașcalău, 
apoi a fost placat cu travertin. 
 La inițiativa protopopului ortodox de 
Huedin, Dan Ionuț Lupuțan, la căpătâiul celor doi 
a fost așezată o cruce monumentală din travertin, 
costurile  acesteia și ale placării mormântului au fost 
suportate de parohiile din Protopopiatul Ortodox 
Huedin. Sfințirea acestora a fost realizată în data 
de 22 octombrie 2018, în prezența Î.P.S. Andrei, 
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și 
Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, 
a preoților din Protopopiatul Ortodox Huedin, a 
urmașilor protopopului Aurel Munteanu și a unui 
numeros public din Huedin și împrejurimi. 
 Slujba de sfințire a fost urmată de o conferință 
organizată în „Catedrala Moților”, care a cuprins 
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alocuțiuni ce au evocat personalitatea protopopului-
martir Aurel Munteanu, delegat la Marea Unire. 
Pentru implicarea în activitățile dedicate Centenarului 
Marii Uniri, prof. dr. Cristian-Claudiu Filip și Ioan 
Pașcalău au fost distinși de Î.P.S. Andrei cu Ordinul 
„Mihai Vodă”.
 Duminică, 1 iulie 2018, o delegație din 
Călățele, în frunte cu primarul Vasile Tripon, a 
participat la aprinderea de către reprezentanți din 1.000 
de localități ale României și Republicii Moldova, a 
unei „Flăcări a Unirii”, în fața catedralei ortodoxe din 
Alba Iulia. Acțiunea face parte din cadrul Marșului 
Centenar Alba Iulia-Chișinău, participanții urmând să 
parcurgă pe jos 1.300 de kilometri, între cele două 
Capitale ale Unirii.
 Petru a omagia Centenarul Marii Uniri, pe 

monumentul eroilor din satul Morlaca, comuna Poieni, 
a fost amplasată o placă în onoarea celor 10 delegați 
din cercul electoral al Huedinului, care au votat unirea 
Transilvaniei, Banatului, Crişanei și Maramureşului 
cu România. Inițiativa a avut-o pr. Florin Șomlea, 
sprijinit de prof. dr. Cristian-Claudiu Filip, cu aportul 
material și moral din partea prof. univ. dr. ing. Vasile 
Tulbure, fiu al satului. Sfințirea a avut loc la data de 
29 iulie 2018, printr-o ceremonie de suflet, urmată de 
un frumos spectacol artistic organizat de morlăcani și 
alți invitați, la căminul cultural din sat. Însemnătatea 
momentului a fost creionată prin cuvinte frumoase 
de către pr. Florin Șomlea, prof. univ. dr. ing. Vasile 
Tulbure și prof. dr. Cristian-Claudiu Filip.
 Asociația „Actived 2013” a organizat în 
perioada 6-14 august 2018, o excursie tematică 
„Chișinău-Cernăuți-Alba Iulia”, în cadrul proiectului 
„Excelența în educație”. Elevii meritorii de la unitățile 

liceale din Huedin au fost însoțiți de profesorii 
Gheorghe Sobec și Horea-Dorin Matiș.
 Pe fațada bisericii greco-catolice din Huedin, 

din inițiativa pr. Victor Petrică Vaida, în luna august 
2018, a fost amplasată o placă omagială în onoarea 
protopopului greco-catolic Ioan Pop din Morlaca, 
delegat de drept la Marea Adunare Națională de la 
Alba Iulia.
 Primăria şi Consiliul Local Mănăstireni, în 
parteneriat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea 
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj au organizat 
la 1 septembrie 2018, la Bedeciu, un eveniment 
cultural tradițional „Întâlnirea fiilor satului Bedeciu”. 
Manifestarea aflată la cea de-a doua ediție, a conținut 
și o slujbă de pomenire la Monumentul Eroilor, 
lansarea monografiei „Bedeciu, satul nostru de suflet”, 
ediția a doua, realizată de Nicolae Șteiu și Ioan Bota 
și sfințirea unei plăci omagiale dedicate Centenarului  
Marii Uniri, amplasată pe căminul cultural din sat.
 În onoarea învățătorului Grațian Capătă, 
delegat la Marea Unire, în data de 14 septembrie 2018 
a fost sfințită o placă omagială, amplasată pe Casa 
„Sf. Ana”, din Brăișoru, din inițiativa și cu aportul 
material al prof. Radu Crețu. La ceremonie au fost 
prezenți locuitori din Brăișoru, Morlaca și Huedin. 
Au rostit alocuțiuni pr. Adrian Gheorghe Maier, 
prof. Radu Crețu, prof. Horea-Dorin Matiș și prof. 
dr. Cristian-Claudiu Filip, evidențiind importanța 
istorică a Marii Uniri.
 Profesori și elevi de la Liceul Tehnologic 
„Vlădeasa“ Huedin, coordonați de directorul adjunct, 
prof. Marius Iosif Ciota, au participat în data de 29 
septembrie 2018, la Alba Iulia, la activitatea „Cel mai 
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mare 100“. Un număr de 4.807 elevi și profesori din 
toată țara au înregistrat astfel recordul pentru cea mai 
mare hartă a unei țări formată din oameni.
 În curtea școlii din localitatea Dângău Mare a 
fost ridicat un monument pe care au fost înscrise numele 
a celor 109 eroi și combatanți din cele două Războaie 
Mondiale. Proiectul a fost realizat de preotul Mihai 
Gocan și inginerul Gheorghe Vădan, fiu al satului, 
iar lucrarea a fost executată de meșterul Ovidiu Popa 
din Gilău. Slujba de sfințire a monumentului a avut 
loc la data de 30 septembrie 2018, în prezența unui 
număr impresionant de locuitori, care au asistat la 
înălțătorul eveniment. La final, au rostit cuvântări: pr. 
Dan Ionuț Lupuțan - protopopul ortodox de Huedin, 
pr. Mihai Gocan - parohul din Dângău Mare, Vasile 
Cristian Lungu - senator, Gheorghe Iancu - primarul 
comunei Căpușu Mare și dr. Cristian-Claudiu Filip 
– profesor de istorie la Liceul Teoretic „O. Goga” 
Huedin. Aceștia au evidențiat importanța cinstirii 
eroilor neamului românesc în Anul Centenar.

 
 

 

 

 Duminică, 30 septembrie 2018, la Gilău 
a avut loc o ceremonie militară și religioasă cu 
ocazia inaugurării monumentului dedicat aniversării 
Centenarului României Mari, în cadrul proiectului 
cultural „Noi, contemporani cu Anul Centenar”, 
finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale, 
în prezența oficialităților locale, județene și a numeroși 
locuitori ai comunei.
 În data de 16 octombrie 2018, la Clubul 
Copiilor Huedin a fost organizată activitatea ,,Zestrea 
Tradițiilor Clujene”, în parteneriat cu Centrul Județean 
de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale 
Cluj. Activitatea a fost încadrată manifestărilor 
dedicate Centenarului Marii Uniri.

 În cadrul aceluiași proiect menționat mai sus, 
tot în aceeași comună, la Someșu Rece, duminică, 
21 octombrie 2018, în prezența oficialităților locale, 
județene și a protopopului ortodox de Huedin, Dan 
Ionuț Lupuțan, a fost sfințit Monumentul Centenarului 
României Mari, amplasat în parcul din apropierea 
bisericii ortodoxe. Tot cu acea ocazie a fost sfințită 
o placă omagială cu numele eroilor din cele două 
Războaie Mondiale. La final au rostit cuvântări mai 
multe oficialități şi s-au depus coroane de flori în 
memoria eroilor. La Căminul Cultural din localitate 
a urmat un spectacol folcloric, în cadrul căruia au 
fost premiate familiile din Someșul Rece, care au 
împlinit 50 de ani de căsnicie și au fost acordate titluri 
de cetățeni de onoare ai comunei Gilău, mai multor 
persoane.
 La conferința preoților din protopopiatul 
ortodox Huedin ținută la sediul protopopesc în 22 
octombrie 2018, a fost invitat prof. dr. Cristian-
Claudiu Filip, care a ținut prelegerea „Suferințe și 
sacrificii din zona Huedinului înainte și după Marea 
Unire”, aceasta fiind urmată de discuții pe tema Marii 
Uniri.
 În data de 26 octombrie 2018, sub coordonarea 
profesorului Gheorghe Sobec, a fost organizată la 
Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin competiția 
„Cupa Centenar” la handbal, aceasta fiind cofinanțată 
de Asociația Județeană de Handbal Cluj și organizată 
cu sprijinul Inspectoratului Județean Cluj. Au 
participat elevi de la liceele din Huedin și de la școlile 
din jurul Huedinului.

 În lunile octombrie-noiembrie 2018, în 
cadrul manifestărilor sportive dedicate Centenarului 
României Mari, s-a desfășurat la nivel județean 
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competiția „Sport, Educație, Mișcare“. La cele două 
specializări, fotbal și baschet, au participat elevi de 
la Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin și Liceul 
Tehnologic „Vlădeasa” Huedin.
 Miercuri 7 noiembrie 2018, a fost resfințit 
monumentul martirilor din noiembrie 1918 de la 
Beliș, în cadrul unei ceremonii impresionante, la 
care au participat Î.P.S. Andrei, numeroși preoți din 
comunele vecine și din orașul Huedin, oficialițăți 
locale, județene, reprezentanți ai I.P.J. Cluj, 
Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj, Grupării 
de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca și I.S.U. Cluj, alături 
de fanfara Diviziei a IV-a Gemina. De asemenea, au 
fost prezenți într-un număr impresionant, locuitori 
ai Belișului și ai satelor vecine, mulți îmbrăcați în 
frumoase costume populare. 
 

După Te Deum și parastasul ridicat pentru cele 45 de 
victime făcute de detașamentul Urmánczy, în cuvântul 
rostit, mitropolitul Andrei a îndemnat la păstrarea vie 
a memoriei eroilor și la transmiterea mai departe a 
celor două idealuri pe care aceștia le-au avut: credința 
în Dumnezeu și dragostea față de „această țară 
frumoasă, pe care generații după generații au râvit să 
o vadă unită”. În continuare, prof. dr. Cristian-Claudiu 
Filip a prezentat în alocuțiunea sa, evenimentele din 
7-10 noiembrie 1918 și contextul istoric în care au 
avut loc, subliniind la final: „Să nu urâm, ci împreună 
să ne rugăm atât pentru cei care au fost jertfiți aici, în 
zonă, cât și pentru cei care atunci, au uitat una dintre 
cele 10 porunci: SĂ NU UCIZI!”.  
 Au urmat cuvântările profesorului Nicolae 

Șteiu și primarului Viorel Matiș, după care s-au depus 
coroane de flori la monument, și apoi o emoționantă 
defilare militară. La final, elevii școlii din Beliș au 
susținut un frumos program artistic.
 Joi, 8 noiembrie 2018, la Mărișel a fost sfințit 
monumentul eroilor și martirilor mărișeni din cele 
două războaie mondiale. Au fost prezente oficialități 
locale și județene, precum și un public numeros, mare 
parte din el îmbrăcat în frumoase costume populare 
specifice zonei de munte.
 Asociația „Actived 2013” a organizat în 
9 noiembrie 2018, la Huedin și în 10 noiembrie 
2018, la Săcuieu, spectacolul folcloric „La mulți ani 
România!”, cu sprijinul Consiliului Local Huedin, 
Consiliului Local Săcuieu și Consiliul Județean Cluj. 
Acesta s-a desfășurat în cadrul unui program mai 
amplu, din cadrul relațiilor stabilite cu românii din 
afara granițelor României de azi, respectiv cu românii 
din localitățile Ungheni și Izbiște din Republica 
Moldova și Apșa de Jos, Cernăuți și Noua Suliță din 
Ucraina. Coordonatorul proiectului a fost profesorul 
Gheorghe Sobec.
 Între 22-25 noiembrie 2018, profesori și elevi 
de la de la Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin și 
Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin, coordonați 
de directorul adjunct, profesorul Marius Iosif Ciota, au 
organizat o excursia tematică în Moldova-Basarabia-
Bucovina, în cadrul proiectului „Suflet de român”.
 Duminică, 25 noiembrie 2018, Primăria 
și Consiliul Local Călățele, Centrul de Informare 
Turistică din Călățele în parteneriat cu Centrul 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Cluj și Asociația „De la lume adunate și-
napoi la lume date”, a organizat cea de-a IV-a ediții a 
Festivalului-Concurs Județean de Obiceiuri și Tradiții 
„Țara Călatei”. 
 Evenimentul are ca obiectiv încurajarea 
tinerilor în păstrarea și să punerea în valoare a 
creațiilor folclorice și costumelor populare autentice, 
în special a tradițiilor și obiceiurilor specifice 
sărbătorilor de iarnă. Pus în acest an sub egida 
sărbătoririi Centenarului României Mari, prof. dr. 
Cristian-Claudiu Filip a fost invitat să țină o prelegere 
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despre contribuția locuitorilor din jurul Huedinului la 
Marea Unire. 
 În data de 27 noiembrie 2018, în Sala Mică a 
Casei de Cultură Huedin, profesorii de istorie Carmen-

Cornelia Stânean și Cristian Dascălu de la Liceul 
Tehnologic „Vlădeasa”, au organizat o sesiune de 
comunicări ale elevilor „Unirea de la vis la realitate”, 
au fost prezentate slide-uri și au fost expuse desene 
și planșe făcute de către elevi. În program elevii au 
interpretat cântece patriotice, animând sala.
 Pe fațada „Catedralei Moților” din Huedin 
a fost amplasată o placă omagială pentru cinstirea 
celor 1.228 de delegați care au votat la 1 Decembrie 
1918, la Alba Iulia, unirea Transilvaniei, Banatului, 
Crişanei și Maramureşului cu România și a celor peste 
100.000 de români, care au aclamat Rezoluția Unirii, 
contribuind astfel, la realizarea României Mari. 
 Pe placă au fost menționate numele celor 10 
delegați din cuprinsul cercului electoral al Huedinului 
la Marea Unire. Aceasta a fost ridicată din inițiativa 
prof. dr. Cristian-Claudiu Filip, prim-epitrop, a prof. 
Horea-Dorin Matiș, directorul Liceului Teoretic „O. 
Goga” Huedin și a pr. Dan Ionuț Lupuțan, protopop 
ortodox de Huedin, cu sprijinul financiar al Primăriei 
și Consiliului Local Huedin, prin primarul dr. Mircea 
Moroșan.
 Placa a fost inaugurată în data de 28 noiembrie 
2018, în prezența autorităților locale, județene și a 
unui impresionant număr de patrioți români. Eleva 
Arlesiana Agrijan de la Liceul Teoretic „O. Goga” 
Huedin a intonat imnul național, iar corul „Catedralei 

Moților” și elevii pregătiți de prof. Livia Bota au 
încântat auditoriul cu frumoase cântece patriotice. 
Activitatea a continuat la Casa de Cultură Huedin, 
unde în Sala Mică, ce s-a dovedit a fi neîncăpătoare, 
a fost lansată lucrarea „Marea Unire – Contribuții 
din zona Huedinului”, scrisă de profesorii Cristian-
Claudiu Filip (coordonator), Horea-Dorin Matiș și 
Carmen-Cornelia Stânean.
 Liceul Teoretic „O. Goga” Huedin a organizat 
în data de 29 noiembrie 2018, la Clubul Copiilor 
Huedin, un concurs zonal, cu elevi din școlile din jurul 
Huedinului, având tema „Marea Unire – Contribuții 
din zona Huedinului”. Coordonatorii concursului au 
fost profesorii de istorie Carmen-Cornelia Stânean, 
Horea-Dorin Matiș și Cristian-Claudiu Filip, iar 
finanțarea a fost asigurată de Asociația „Anima 
Templi”, prin Adrian Crivii și Marius Farkas.
 Un proiect de amploare din Protopopiatul 
Ortodox Român Huedin, realizat prin Fundația 
Cultural-Filantropică „Protopop Aurel Munteanu” 
a fost reconstituirea „Trenului Unirii”. În anul 1918 
delegații din cercul electoral al Huedinului și alte sute 
de persoane au urcat în tren și s-au deplasat la Alba 
Iulia, pentru a-și da votul pentru unirea cu România. 
 În anul sărbătoririi Centenarului realizării 
Marii Uniri, trenul a pornit pe data de 1 decembrie 
2018 din Bucea și a ajuns la Alba Iulia. Au 
participat un număr de peste 300 de persoane, 
îmbrăcate în frumoase costume populare specifice 
zonei Huedinului, cu cocardele tricolore în piept, 
încadrate de prapori și drapele tricolore. Acești buni 
români, din „Cercul electoral al Huedinului“, au fost 
împuterniciți de către primarul Mircea Moroșan cu un 
„Credențional“ la fel ca în urmă cu 100 de ani. 
 În drumul spre Cetatea Reîntregirii Neamului, 
grupurile vocale și corurile au însuflețit atmosfera, 
prin intonarea de cântece patriotice. „Siguranța” 
trenului a fost asigurată, la fel ca și în anul 1918, 
de „Gărzile Naționale Române”, adică de un grup 
de voluntari echipați în uniforme specifice Primului 
Război Mondial. O parte din finanțarea activității a 
fost asigurată de consiliile locale din Huedin, Poieni, 
Ciucea, Negreni, precum și de Asociația „Actived 
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2013” și firma Via Terra Spedition S.R.L., prin domnul 
Iulian Gaga, aceasta din urmă asigurând și pavoazarea 
trenului.
 La Huedin, în data de 1 decembrie 2018, 
manifestările cultural-artistice dedicate Centenarului 
Marii Uniri, au debutat cu arborarea steagului național 
pe catargul din centrul orașului, apoi s-a efectuat slujba 
religioasă, s-au rostit alocuțiuni de către prof. Carmen-
Cornelia Stânean și primarul Mircea Moroșan, acestea 
fiind urmate de depunerea de coroane de flori la Troiță. 
La Casa de Cultură Huedin a avut loc un program 
cultural-artistic la care au participat elevi și dascăli 
de la Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin, Liceul 
Teoretic „Octavian Goga” Huedin, Ansamblul „Junii 
Vlădesei” și formația de la Casa de Cultură.
 În data de 3 decembrie 2018, profesorii Cristian-
Claudiu Filip și Horea-Dorin Matiș au prezentat la 
Muzeul Memorial „Octavian Goga” Ciucea cartea 
„Marea Unire - Contribuții din zona Huedinului” și 

au contribuit la realizarea unei expoziții, punând la 
dispoziție poze în care apar soldați din armata română 
în luna aprilie 1919 pe frontul de la Ciucea.
 Pentru a-i cinsti pe enoriașii care au vârsta cea 
mai apropiată de evenimentul Marii Uniri petrecut 
acum un secol, la inițiativa pr. prot. Dan Ionuț Lupuțan 
și a prof. dr. Cristian-Claudiu Filip, prim epitrop la 
parohia Huedin I, cu ocazia hramului bisericii centrale 
din Huedin, de sărbătoarea Sf. Nicolae, în 6 decembrie 
2018, a fost decernată Diploma Omagială „Aurel 
Munteanu”, unui număr de trei credincioși ai bisericii, 
care au trecut de vârsta de 90 de ani: Alexandru Crișan, 
născut la 23 februarie 1924, Octavian Tulbure, născut 
la 1 mai 1927 și Adrian Bâlc, născut la data de 30 
octombrie 1928.

Cristian-Claudiu Filip
Horea-Dorin Matiș

Carmen-Cornelia Stânean
Marius Iosif Ciota
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 În anul 1918, Clujul era un oraş cu o 
comunitate românească emancipată, vie, dispusă 
să pornească iniţiative de stabilire de relaţii directe 
cu grupurile politice din România de peste Carpați
în vederea organizării de acţiuni politice pentru reali-
zarea Marii Uniri. 
 Nu la fel au stat lucrurile până în 1848, 
când oraşul nu a avut condiţii de a deveni centru 
politic şi cultural al românimii, ci dimpotrivă. 
Însă, la sfârșitul secolului al XIX-lea, lucrurile au 
început să se schimbe radical, odată cu procesul 
intentat împotriva autorilor Memorandumului 
de către autoritățile maghiare stăpânitoare, prin 
intermediul actului de acuzare emis de  către  
Parchetul general din Cluj la data de 6 decembrie 
1893, pentru pretinsa săvârșire a delictului de agitație,  
așa după cum nota academicianul Camil Mureşanu 
„În fapt, prima sa apariţie răsunătoare în mişcarea 
naţională românească a datorat-o guvernanţilor 
maghiari, care au avut nefericita inspiraţie de a intenta 
proces fruntaşilor români, autori ai Memorandumului, 
şi de a fixa Clujul ca loc de desfăşurare al acelei 
veritabile înscenări judiciare”. 
 Procesul memorandiștilor s-a bucurat de un 
larg răsunet internațional, și s-a terminat cu “victoria“ 
memorandiștilor, având în vedere că, în urma presiunii 
opiniei publice și a intervenției factorilor politici 
din Regatul României, în principal a regelui Carol I 
și a guvernului conservator aflat la acel moment la 
conducerea regatului, precum și a presiunilor făcute 
de către ierarhii bisericilor din Transilvania, împăratul 
Franz Josef a decis în data de 14 septembrie 1895, să 
îi grațieze pe memorandiști de condamnările abuzive 
primite ca urmare a pronunțării sentinței la data de 25 
mai 1894. 
 În acest proces s-au remarcat ca și apărători 
ai memorandiștilor mai multi avocați, membrii ai 
Camerei Avocaților Cluj, înființată în anul 1874, printre 
care și avocatul Amos Frâncu, apărătorul din proces 
al lui Ion Rațiu, care avea să aiba un rol semnificativ 
în acțiunile politice ulterioare premergătoare Marii 

Uniri de la Alba Iulia, așa după cum vom arăta mai jos.     
        În legătură cu răsunetul avut de procesul 
memorandiștilor și implicațiile ulterioare ale acestuia 
pe plan politic până la momentul 1 Decembrie 1918, 
primul primar român al Clujului reîntregit cu patria 
mamă și fost membru al Senatului Naţional Român 
din Cluj, dr Iulian Pop, spunea: „Istoria neamului 
românesc din Ardeal e un lung şir de suferinţe şi să 
învârte aproape în întregime în jurul Clujului. (…) .
Aici a decurs faimosul proces al Memorandumului, 
întemniţând fruntaşii neamului; pe străzile Clujului 
s-au târât în lanţuri preoţi, intelectuali, ţărani, femei 
şi bărbaţi nevinovaţi, au fost scuipaţi şi huiduiţi ca 
făcători de rele, întemniţaţi şi pedepsiţi cu ani grei 
de temniţă, iar alţii împuşcaţi fără multă procedură şi 
înmormântaţi noaptea fără mult zgomot de-a lungul 
gardului din cimitir – atunci când floarea neamului 
românesc, braţul vânjos al tineretului lupta pe toate 
fronturile Războiului mondial . Aici s-a interzis 
de cătră faimosul rector, dr. Apathy, vorba dulce 
românească între zidurile universităţii şi tot aici au 
fost adunaţi în vara anului 1918 învăţătorii din aşa 
numita zona culturală, ca să-i înstruiască cum să 
ne deznaţionalizeze . Aici au fost adunate hoardele 
secuieşti în toamna anului 1918, cari mişeleşte au 
atacat de mai multe ori localul Consiliului Naţional 
Român şi cărora, abstrăgând de la multe alte victime, 
a căzut jertfă şi tânărul Petroviciu. Aici s-a lucrat mai 
mult pentru deznaţionalizarea noastră, căci nicăiri 
n-a fost teamă mai mare ca aici, că se va realiza visul 
nostru de veacuri: Unirea tuturor Românilor. Cu drept 
cuvânt s-a numit Clujul Golgota Românismului!”.
 În zilele din preajma lui 1 Decembrie 1918, 
Clujul s-a pregătit cu emoţie pentru o schimbare 
politică de mare însemnătate. În volumul „Cluj-
Napoca şi Marea Unire”, istoricul clujean Vasile 
Lechinţan realizează o cronologie a faptelor care 
s-au desfășurat în acele momente, din care transpare 
faptul că românii clujeni erau pregătiţi să dea măsura 
maximă a dezvoltării conştiinţei lor naţionale și să 
realizeze până la sacrificiul suprem dezideratul de 
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veacuri al neamului românesc: UNIREA tuturor 
ROMÂNILOR. 
 În săptămâna 27 noiembrie – 3 decembrie 
1918, oraşul Cluj “a fiert”, s-au făcut celebrele 
credenţionale (mandate), o bună parte a locuitorilor 
au plecat la Alba Iulia. Este de remarcat atitudinea 
democrată a clujenilor; cei care au avut un cuvânt de 
spus, au putut să participe la întruniri şi discuţii, atât 
femeile, cât şi tinerii, şi preotii, şi locuitorii satelor, 
şi meşteşugarii, intelectualii și membri ai Partidului 
Naţional Român, dar şi social-democraţii. Cu alte 
cuvinte, Unirea era problema tuturor, nu era rezervată 
doar „domnilor”. 
      În fruntea mişcării naţionale clujene din anul 
1918 au stat câteva personalităţi intelectuale de primă 
mână, membri ai Camerei Avocaților Cluj: avocatul 
Amos Frâncu – apărătorul lui Ion Raţiu în procesul 
memorandiştilor, avocatul Emil Haţieganu – cel 
care a avut însărcinarea de a traduce în maghiară 
documentele Marii Uniri şi de a le transmite 
Guvernului de la Budapesta, precum și alti avocați 
clujeni. 
 Delegații din rândul avocaților clujeni, 
participanți direct la Marea Adunare Națională din 
data de 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia, au fost: 
dr. Ioan Boca, dr. Nicodim Cristea, Mihai Virgil 
Marian, dr. Ioan Mezei, dr. Iuliu Mezei, dr. Liviu 
Micsa, dr. Romulus Micsa, dr. Mihail Moldovan, dr. 
Andrei Pop, dr. Iuliu Popescu, dr. Augustin Rațiu, dr. 
Valer Roman, dr. Iuliu Coroianu, dr. Valentin Poruțiu, 
dr. Amos Frâncu, dr. Ioan Giurgiu și dr. Augustin 
Pordea.
     Dintre avocații clujeni participanți la Marea 
Adunare Națională de la Alba-Iulia, din data de 1 
Decembrie 1918, în rândurile care urmează vom 
evoca personalitatea unuia dintre aceștia, respectiv 
a dr. Amos Frâncu, personalitate reprezentativă a 
Baroului Cluj, în perioada interbelică. 
      Amos Frâncu s-a născut la 28 ianuarie 1866, în 
Baia de Criș, Hunedoara, unde tatăl său era proto-
fisc comitantes, fiind nepot de frate al lui Amos 
Frâncu, vicecomite al Zărandului. Tatăl său, Ioan 
Frâncu, a murit în anul 1873, la vârsta de numai 38 

de ani. Rămas orfan de la vârsta de 6 ani, a crescut 
sub îngrijirea mamei sale, care s-a dedicat cu totul 
educației unicului său fiu. A urmat gimnaziul la Brad 
și Sibiu. La vârsta de 18 ani, ajunge la Facultatea 
de Drept din Budapesta, unde a fost membru al 
Societății Studențești „Petru Maior” și a redactat 
foaia manuscrisă a societății, “Roza cu ghimpi”, între 
anii 1884-1885. Tot aici, a fost promovat doctor „sub 
auspictis regis”, dăruit cu un inel de briliante. După 
ce a mai petrecut un an la Paris pentru completarea 
studiilor, trecând și examenul de cenzură, după 
un an de stagiu la Budapesta, își deschide un birou 
de avocat în Sibiu, cucerind lumea prin cultura sa 
aleasă. Vorbea perfect trei limbi: româna, maghiara 
și germana, și destul de bine și franceza. S-a stabilit 
în anul 1900 la Cluj, unde a devenit unul dintre cei 
mai mari avocați ai Ardealului. În luna iulie 1919 a 
fost ales președinte al reorganizatului Barou Cluj. A 
fost fondator al „Băncii Economul” din Cluj (1886), 
membru în consiliu și apoi director al băncii.
 Între 1904 și 1907 a fost director al 
Despărțământului Cluj al Asociației Transilvane 
pentru Literatura Română și Cultura Poporului 
Român.
              A fost implicat în procesul Memorandumului 
de la Cluj din anul 1894. În acest proces a fost apărător 
a dr. Ioan Rațiu, liderul Partidului Național Român și, 
deși era cel mai tânăr dintre avocații apărători, el a 
condus întreaga apărare colectivă a memorandiștilor, 
puși sub acuzare pentru că au îndrăznit să publice în 
presa internațională un document prin care denunțau 
oprimarea națională a românilor ardeleni. A dat în 
judecată pe ministrul de justiție ungar, care confiscase
fondurile adunate pentru ridicarea unui 
monument închinat lui Avram Iancu. A fost 
apărător în procesul intentat celor care au inițiat 
colecta pentru mormântul lui Avram Iancu.
 A reușit să învioreze activitatea despărțămân-
tului ASTRA, al cărui director a fost începând  din  9 
octombrie 1904. În 18 aprilie 1907 și-a dat  demisia  
din această  funcție. A fost mentorul tinerimii 
universitare, organizând diferite activități, redactând 
reviste, animând viața culturală din orașul Cluj.
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 În anul 1916 a fost trimis ca simplu soldat la 
Praga. Revenit la Cluj, a lansat în 28 octombrie 1918, 
la Cluj manifestul “Moților, fraților !”, care chema 
poporul la acțiune. A fost inițiatorul și președintele 
Senatului Român din Cluj în toamna anului 1918, 
începând cu data de 3 noiembrie, care și-a încetat 
activitatea la 16 noiembrie 1918, când a fost înlocuit 
cu Consiliul Național Român din Cluj.  A participat la 
Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. În numele 
Consiliului Național Român din Cluj a participat la 
primirea Armatei Române în oraș, la 24 decembrie 
1918.
 Din punct de vedere politic, a făcut parte din 
Partidul Național Român, Partidul Poporului, iar din 
1921 s-a înscris în Partidul Național Liberal, când s-a 
mutat la București, însă a revenit la Cluj în anul 1928. 
A fost parlamentar al României Mari. În anul 1923, a 
fost numit președinte al Asociației foștilor voluntari 
români (U.F.V.R.) din timpul Primului Război 
Mondial.
 După anul 1918, i-a apărat pe moți în procese 
răsunătoare, legate de dreptul de proprietate asupra 
pădurilor, iar ultimul deceniu de viață l-a dedicat 
exclusiv operei de ajutorare a moților, înființând în 
acest scop “Frăția de cruce a Moților“, cu sediul la 
Cluj. Astfel, între anii 1929-1930, îi apăra pe moții 
din comuna Răchițele și pe cei ai celor 11 sate de 
sub muntele Vlădeasa în procesul cu Nicolae Banffy, 
obținând pentru moți drepturile istorice cuvenite de 
proprietate asupra pădurilor comunale.
 În toamna anului 1933, datorită agravării 
stării sale de sănătate și presimțind că i se apropie 
sfârșitul, de față cu prietenii săi devotați, avocatul 
Amos Frâncu și-a făcut testamentul, care este 
vrednic să se pună alături de cel al lui Avram Iancu, 
cerând să fie înmormântat în cimitirul din Baia 
de Criș, lângă părinții săi, iar la înmormântarea 
lui să slujească un preot greco-catolic și 
unul ortodox. A murit la 3 noiembrie 1933, 
sărac și fără descendenți, nefiind căsătorit. 
 Chiar și în ultimele clipe ale sale, se gândea 

la moții lui cei dragi, a căror durere a dus-o cu 
sine în mormânt. Înmormântarea a avut loc în data 
de 7 noiembrie 1933, când cel ce fusese dr. Amos 
Frâncu, Tribun al Apusenilor, apărătorul moților, 
„moștenitorul spiritual” al lui Avram Iancu, fu 
coborât în sânul de mamă al gliei, în cimitirul 
din Baia de Criș, la numai câteva sute de pași de
 gorunul lui Horea și de mormântul lui Avram Iancu. 
 Întreaga presă românească, de pe tot cuprinsul 
țării, i-a dedicat duioase panegirice. Despre Amos 
Frâncu, marele istoric Nicolae Iorga avea să scrie 
la moartea sa: „A murit în Ardeal un om cum nu se 
va mai găsi altul...”. Din păcate, posteritatea i-a fost 
puțin recunoscătoare. Manualele de istorie apărute 
începand cu anul 1990 aproape că nu pomenesc 
numele său, uitându-i-se, din păcate, și faptele 
importante săvârșite în interesul neamului românesc, 
chiar și mormântul.

Adrian Valer Mare
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□ PE PLAN CULTURAL:

1. Proiectul educativ „Icoana - cuvânt în culori!”, 
aflat la a treia ediție, a continuat la Centrul de 
socializare și activități recreative „Sfânta Ecaterina”, 
din cadrul Protopopiatului Huedin. În cadrul Anului 
Centenarului Marii Uniri, elevii participanți au pictat 
icoane pe sticlă cu sfinți români, coordonați de Mirela 
Lupuțan, în colaborare cu Gabriela Greble, profesor 
de religie. La cea de-a treia ediție au participat 20 
de elevi, din cadrul școlilor din Huedin. Întâlnirile 
au avut loc în fiecare zi de marți și vineri, la sediul 
Protopopiatului Huedin.

2. 27 ianuarie: la Liceul Tehnologic „Vlădeasa” 
din Huedin, a avut loc etapa locală a Olimpiadei de 
Religie Ortodoxă. Părintele protopop DanLupuţan  
a fost alături de elevi, a rostit o scurtă rugăciune, 
apoi le-a urat succes și le-a împărțit iconițe. 

3. 3 februarie: participă la lucrările Adunării eparhiale

4. 20 februarie: După terminarea şedinţei 
adminis-trative lunare, la sediul protopopiatului, 
a avut loc   lansarea cărții Și toamna înfloresc 
trandafirii, ce cuprinde poezii scrise de părintele 
Marius Moldovan, paroh la Parohia Ticu.

5. 2 martie: la Cercul de pictură al Protopopiatului 
Ortodox Huedin au continuat activitățile de creație, 
la care au participat elevi din orașul Huedin. Aceștia, 
coordonați de preoteasa Mirela Lupuțan, au pictat 
în tehnica tempera, mărțișoare pe sticlă și obiecte 
artizanale cu diverse motive tradiționale, florale și 
religioase.

6. 28 martie: Elevii clasei a II-a B, de la Liceul 
Tehnologic Vlădeasa din Huedin, insoţiţi de înv. 
Larisa Neag și de prof. Gabriela Greble, au pictat 
ouă pentru Sf. Paști, coordonați de Mirela Lupuțan. 

7. 30 martie: a apărut un nou număr Revistei de 
cultură şi spiritualitate GLASUL.

8. 19 aprilie: părintele protopop participă la şedinţa 
semestrială cu protopopii.

9. 27 aprilie: participă la Festivitatea de premiere a 
Concursului Național “Unirea: libertate și unitate”, 
etapa Eparhială. 

10. 7 mai: săvârșește slujba Parastasului la împlinirea 
a 80 de ani de la trecerea în veșnicie a poetului 
Octavian Goga, în curtea liceului din Huedin care-i 
poartă numele. În cuvântul adresat celor prezenți, a 
evidențiat „caracterul profund creștin al poetului”, 
amintind și de relația de prietenie pe care acesta o avea 
cu protopopul martir al Huedinului, Aurel Munteanu. 

11. 13 mai: în Catedrala Moţilor din Huedin, părintele 
protopop îi premiază pe elevul Nistor Nicolae Ionuţ, 
participant la Olimpiada naţională de Religie şi pe 
profesorul coordonator Claudiu Tulbure . 

12. 13 mai: la 100 de ani de la trecerea în veșnicie a 
poetului național George Coșbuc, Parohia Ortodoxă 
Poieni, din Protopopiatul Huedin, unde este paroh 
Cosmin Copaciu, în colaborare cu Școala Gimnazială 
din Poieni, au organizat un program de activități 
cultural-artistice, în Căminul Cultural din localitate. 
Slujba parastasului, în memoria poetului, a fost 
oficiată în biserica parohială din Poieni, de protopopul 
Huedinului, Dan Lupuțan, alături de preoții din cadrul 
Cercului preoțesc Poieni. Cu acest prilej, părintele 
protopop le-a vorbit despre virtuțile creștinești ale 
poetul țărănimii. În Căminul Cultural s-a desfăşurat 
un pro gram artistic, cu poezii şi cântece.

13. 17 mai: săvârşeşte în centrul oraşului Huedin, 
slujba Parastasului pentru eroii neamului, în prezenţa 
oficialităţilor şi autorităţilor locale.

14. 19 mai: participă la şedinţa de constituire a noii 
Adunări Eparhiale a Arhiepiscopiei Clujului.

15. 25 mai: primeşte în Catedrala Moţilor din Huedin, 
o delegaţie din Ungaria, sosită în Huedin cu ocazia 
Zilelor oraşului. Le prezintă istoricul catedralei şi le 

31

 Activități din Protopopiatul Huedin 
Agenda  protopopului  2018



împarte cărţi de rugăciuni ortodoxe în limba maghiară.

16. 30 mai: la sediul Protopopiatului Ortodox Huedin 
a avut loc conferinţa preoţească de primăvară. 
Tema conferinţei a fost „2018 – Anul omagial al 
unităţii de credinţă şi de neam şi anul comemorativ 
al făuritorilor Marii Uniri”. Au fost premiaţi elevii 
coordonaţi de Mirela Lupuţan, care au participat la 
cea de-a treia ediţie a proiectului „Icoana, cuvânt în 
culori”. Icoanele cu sfinţi români pictate pe sticlă, 
au fost expuse în sala de şedinţe a protopopiatului. 
Mircea-Gheorghe Abrudan, cercetător ştiinţific al 
Institutului de istorie „George Bariţiu” din Cluj-
Napoca, a prezentat o prelegere despre făuritorii Marii 
Uniri.  Prin implicarea prof. Horea Dorin Matiş, au 
fost prezentate în cadrul conferinţei Credenţionalele 
celor zece delegaţi din zona Huedinului, care au votat 
la Marea Adunare Naţională din 1918.

17. 1 iunie: mai mulţi elevi de la liceele din Huedin, 
şi-au petrecut Ziua Copilului la sediul Protopopiatului 
Huedin, coordonaţi de Mirela Lupuţan.

18.  24 iunie: părintele protopop participă la sărbă-
toarea populară „Dor de Horea”, în Parohia Poiana 
Horea. Manifestările au debutat cu Sfânta Liturghie 
săvârşită alături de parohul local, părintele Păunel 
Petran, în altarul de vară. Pentru veșnica pomenire 
a eroului Horea și a celorlalți eroi, s-a săvârșit 
slujba unui parastas. A urmat deplasarea spre bustul 
lui Horea, unde au fost depuse coroane de flori.

19. În partea a doua parte a zilei de 24 iunie, părintele 
protopop a fost prezent în parohia Răchițele, unde 
părintele paroh Teodor Boc și preoteasa Mărioara, au 
pregătit un spectacol dedicat Sânzienelor și portului 
popular autentic. În cadrul acestui spectacol, părintele 
protopop îi oferă părintelui, paroh la Parohia Răchițele, 
Distincția Protopop Martir Aurel Munteanu, pentru 
bogata activitate pastorală și culturală desfășurată în 
Parohia Răchițele

20. În curtea sediului Protopopiatului Ortodox 
Huedin, în data de 26 iunie 2018, preoții aparținători 
cercului preoțesc, alături de părintele protopop 

Dan Lupuțan, au săvârșit un Te Deum, după care 
au sfințit un drapel care a fost arborat pe catarg 
în timpul intonării Imnului Național. În sala de 
ședințe a protopopiatului, Părintele Ștefan Tataru 
de la Păniceni, a susținut o prelegere referitoare la 
semnificația laică și religioasă a drapelului național. În 
a doua parte a zilei, copiii de la Centrul de socializare, 
coordonați de Mirela Lupuțan, au învățat istoria 
drapelului și au realizat desene cu drapelul național.
21. 30 iunie: participă la Zilele Cetăţii Bologa, unde 
săvârşeşte un Te Deum şi rosteşte o scurtă prelegere.

22. 29 iulie: în Parohia Nadăşu a avut loc Sărbătoarea 
Centenarului.

23. În perioada vacanței de vară, Centrul Catehetic 
„preot Ioan Stănescu” al Parohiei Someșu Rece, a 
organizat cea de a doua ediție a activităților de vară 
„Vacanță în tinda bisericii”. 

24. Luni, 10 septembrie 2018, s-au împlinit 78 de 
ani de la moartea martirică a primului protopop 
al Huedinului, părintele Aurel Munteanu. Cu 
această ocazie, în faţa statuii care străjuieşte sediul 
Protopopiatului Huedin, s-au desfăşurat mai multe 
momente culturale şi religioase. La ora 12:00 a fost 
tras clopotul amplasat deasupra statuii. A urmat 
intonarea Imnului Naţional al României, după care a 
fost săvârşită o slujbă de pomenire. Părintele protopop 
rosteşte o alocuţiune alături de profesorii Nicoale 
Şteiu şi Cristian Claudiu Filip, prin intermediul 
cărora s-a scos în evidenţă personalitatea marcantă a 
protopopului martir, precum şi contribuţia acestuia la 
făurirea Marii Uniri de la Alba Iulia, din 1 decembrie 
1918. Momentele dedicate comemorării protopopului 
Aurel Munteanu s-au încheiat cu ceremonia depunerii 
de coroane.

25. În 18 septembrie participă la Ședința semestrială 
a Permanenței Eparhiale.

26. Duminică, 30 septembrie 2018, săvârşeşte 
Sfânta Liturghie în Filia Dângău Mare, Protopopiatul 
Huedin, alături de pr. Mihai Gocan – parohul din 
Dângău. La finalul Sfintei Liturghii s-a oficiat o 
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slujbă de pomenire pentru eroii și martirii neamului.  
A urmat slujba de binecuvântare a noului cămin 
cultural din localitate. Toată comunitatea a pornit 
apoi în procesiune spre noul monument al eroilor, 
amplasat în curtea școlii. Aici a avut loc slujba 
de sfințire a monumentului eroilor din cele două 
războaie mondiale, pe plăcile căruia sunt înscriși 109 
eroi. Părintele paroh Mihai Gocan a primit din partea 
Protopopiatului Huedin, Distincția Protopop Martir 
Aurel Munteanu, pentru bogata activitate culturală 
desfășurată în parohie.

27. Începând de marți, 2 octombrie 2018, Radio 
Renașterea, radioul Arhiepiscopiei Vadului, 
Feleacului și Clujului poate fi recepționat și în zona 
Huedinului, pe frecvența 99,1 MHz. Noua frecvență 
a fost inaugurată la Protopopiatul Ortodox Huedin, în 
prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei. 

28. În 15 octombrie, elevi de la Seminarul Teologic 
din Cluj-Napoca au fost în vizită la Protopopiatul 
Ortodox Român Huedin.

29. Tot în data de 15 octombrie, a avut loc în Parohia 
Ticu, proiectul educativ O zi pentru copilul tău.

30. 21 octombrie 2018: părintele protopop săvârşeşte 
Sfânta Liturghie alături de pr. Elefteriu Ștefăniță – 
parohul din Someșu Rece și arhid. Daniel Frumos, de 
la Seminarul Teologic din Cluj-Napoca, în biserica 
din Someşul Rece. După cuvântul de învățătură 
referitor la Centenarul Marii Uniri, toată comunitatea 
a pornit  în procesiune spre noul monument al 
Centenarului din localitate, amplasat în parcul din fața 
bisericii ortodoxe. A urmat slujba de binecuvântare 
a monumentului. Totodată a fost sfințită și o placă 
omagială cu numele eroilor din cele două războaie 
mondiale.

31. Luni, 22 octombrie 2018, de la ora 10:00, a avut 
loc Conferinţa preoţească de toamnă, pentru clericii 
din Protopopiatul Huedin Părintele lect. univ. dr. 
Răzvan Perşa, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă 
din Cluj-Napoca, a susţinut conferinţa cu tema 
„Strategii misionare post – referendum”. 

32. Miercuri, 7 noiembrie 2018, pe locul unde a avut 
loc masacrul din Beliş, martirii din noiembrie 1918 au 
fost comemorați în cadrul unei ceremonii organizate 
de Primăria și Consiliul Local Beliș, cu participarea 
Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, a autorităților 
locale și județene, a preoților și a primarilor din 
comunele învecinate, precum și a numeroși localnici, 
profesori și elevi.

33. În 9 noiembrie, mai multe delegații din Republica 
Moldova și Ucraina, au vizitat sediul Protopopiatului 
Ortodox Huedin, Cantina Socială a protopopiatului 
și Catedrala Moților din Huedin. Aceste delegații au 
participat la proiectul Folclor românesc în context 
transfrontalier, organizat de Asociația Actived 2013 
Huedin. La sediul Protopopiatului Huedin părintele 
protopop a primit delegațiile, le-a urat bun venit și 
a rostit o rugăciune de binecuvântare, în paraclisul 
Sfinții Trei Ierarhi, iar apoi le-a vorbit despre istoricul 
protopopiatului. Câțiva tineri au interpretat pricesne. 
La finalul vizitei, le-a oferit membrilor delegațiilor 
cărți cu tematică duhovnicească. La rându-i a 
primit din partea președintelui Asociației Actived 
2013 Huedin, dl. Sobec Gheorghe, o medalie și o 
diplomă de mulțumire pentru sprijinul acordat în 
organizarea și desfășurarea spectacolului de muzică 
populară românească LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!. 
Delegațiile au vizitat apoi Catedrala Moților, unde 
au fost întâmpinați de parohul Ioan Morcan, care 
le-a vorbit despre istoricul bisericii. La ieșirea din 
biserică cei prezenți s-au recules la mormântul 
protopopului martir Aurel Munteanu, care a participat 
la Marea Unire de la Alba Iulia, din 1918. La Casa de 
Cultură din Huedin părintele protopop a participat la 
spectacolul LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!.

34. Preotul Iosif Stănescu, care a alcătuit o frumoasă 
rugăciune în anul 1918, cu ocazia Marii Uniri de la Alba 
Iulia, a fost comemorat luni, 12 noiembrie 2018, în 
biserica filiei ortodoxe Dumbrava, din Protopopiatul 
Huedin. După încheierea Sfintei Liturghii, părintele 
protopop a săvârșit slujba parastasului, în memoria 
părintelui Iosif Stănescu, alături de parohul Ştefan 
Tataru. După otpust, le-a vorbit celor prezenți despre 
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evenimentul Marii Uniri din 1918 și l-a felicitat pe 
părintele paroh pentru inițiativa organizării acestei 
comemorări.

35. În 27 noiembrie a avut loc, la sediul Protopiatului 
Huedin, etapa zonală a Festivalului concurs Episcop 
Nicolae Ivan.  Au fost declaraţi câştigători elevii de la 
Şcoala gimazială din Săcuieu.

36. Miercuri, 28  noiembrie, a avut loc, la Casa de 
Cultură din Huedin, lansarea cărții Marea Unire. 
Contribuții din zona Huedinului, apărută la editura 
Argonaut, avându-i ca autori pe Cristian Claudiu 
Filip, Carmen Cornelia Stănean și Horea Dorin 
Matiș. Pentru promovarea activităților culturale 
legate de Centenarul României Mari, celor trei autori, 
părintele Dan Lupuţan, protopopul Huedinului, le-a 
oferit Distincția Protopop Martir Aurel Munteanu.

37. În Catedrala Moţilor din Huedin a avut loc, în 
data de 6 decembrie, un minunat concert de colinde, 
susținut de Corul de cameră Psalmodia Transylvanica, 
dirijat de părintele profesor Vasile Stanciu, decanul 
Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. La 
finalul concertului, părintele profesor Vasile Stanciu, 
a primit din partea Protopopiatului Huedin, Distincția 
Protopop Martir Aurel Munteanu.

38. Vineri, 07 decembrie 2018, Corala preoților 
Protopopiatului Huedin a sustinut un concert de 
colinde în parohia „Adormirea Maicii Domnului” 
din Cluj-Napoca, la invitaţia părintelului paroh Dan 
Hognogi. Părintele protopop Dan Lupuţan, a rostit, cu 
această ocazie, un cuvânt de învățătură.

39. Duminică, 9 decembrie, a avut loc, la Casa  de
Cultură a oraşului Huedin, a 11-a ediţie a Festivalu-
lui de colinde Noi umblăm să împlinim şi a 7-a 
ediţie a concursului Costumul popular, istorie şi 
autenticitate, organizat de Clubul Copiilor din Huedin, 
în parteneriat cu Protopopiatul Ortodox Huedin. 

40. La sediul Protopopiatului Ortodox Huedin a avut 
loc marți, 11 decembrie 2018, de la ora 17:00, un 
recital extraordinar de colinde, susținut de artiștii 
lirici Sergiu Chirilă, Florin Sâmpelean și Marius 

Sâmpelean. În cadrul evenimentului a avut loc și 
lansarea CD-ului de colinde Sus la poarta cerului. La 
final, părintele protopop Dan Lupuţan le-a mulțumit 
soliștilor pentru prezență și cântec. Totodată, le-a 
oferit Diploma Omagială Protopop Martir Aurel 
Munteanu.

41. Elevii Şcolii gimaziale din Săcuieu, Protopopiatul 
Huedin, coordonaţi de doamna preoteasă Simona 
Pop au participat sâmbătă, 15 decembrie 2018, la 
festivalul-concurs de Colinde și obiceiuri de Crăciun 
„Episcop Nicolae Ivan”. Au obţinut Premiul I.

42. Duminică, 16 decembrie 2018, Corala mixtă 
Glasul Apusenilor, a Protopopiatul Huedin, a susţinut 
un recital de colinde în biserica parohială din Buteni.

43. Grupul Vocile Tinere ale Vlădesei, de la Liceul 
Tehnologic Vlădeasa din Huedin, a prezentat marți, 18 
decembrie 2018, la sediul Protopopiatului Ortodox 
Huedin, piesa Irozii, din patrimoniul teatrului popular 
românesc. 

44. În 20 decembrie părintele protopop l-a vizitat 
pe singurul credincios din arealul Protopopiatului 
Ortodox Huedin, care în anul Centenarului Marii Uniri 
a împlinit frumoasa vârstă de 100 de ani. A fost însoțit 
de preotul paroh  Romel Todoran și de secretarul 
protopopiatului, părintele Dan Muntean.  Este vorba 
despre domnul Ioan Souca, din Parohia Ortodoxă 
Aghireș Sat. Domnul Ioan Souca a primit din partea 
Protopopiatului Huedin o icoană cu Mântuitorul 
Iisus Hristos, o carte despre Marea Unire, un mic 
sprijin pentru sărbători precum și Diploma Omagială 
Protopop Martir Aurel Munteanu.

45. În 23 decembrie Corala Glasul Apusenilor, a 
Protopopiatului Huedin, susține un recital de colinde 
în Parohia Nadășu.

46. În preajma sărbătorilor de iarnă, pr. protopop a 
primit la sediul Protopopiatului Huedin, 
multe cete de colindători din oraş şi din împrejurimi.

47. Biserica monument istoric din Aghireş Fabrici 
a fost înfrumuseţată şi renovată la exterior prin 
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înlocuirea acoperişului vechi. 

□ PE PLAN MISIONAR:

1. 14 ianurie: Părintele protopop săvârşeşte 
săvârşit Sfânta Liturghie, în Parohia Mănăstireni. 
La finalul Sfintei Liturghii, îl instalează pe noul 
paroh, părintele Ionuţ Sdrăbău, şi îi înmânează 
semnele slujirii preoțești: Sfânta Evanghelie,
Sfânta Cruce, precum și cheia bisericii. 

2.  28 ianuarie: săvârşeşte Sfânta Liturghie, în Parohia 
Tranişu, cu ocazia instalării noului paroh. La finalul 
Sfintei Liturghii, îl instalează pe noul paroh, părintele 
Adrian Laza, şi îi înmânează semnele slujirii preoțești. 

3. 30 ianuarie: paraclisul din incinta sediulului 
Protopopiatului Huedin și-a serbat ocrotitorii 
spirituali, pe Sfinții Trei Ierarhi. Invitatul special al 
hramului a fost părintele profesor Dumitru Boca, 
preot paroh la Parohia Baciu, care a și rostit un cuvânt 
de învățătură. La finalul Sfintei Liturghii, părintele 
protopop îi oferă domnului profesor Nicolae Șteiu, 
în semn de apreciere și mulțumire pentru bogata 
activitate culturală desfășurată în zona Huedinului, 
Distincția Protopop Martir Aurel Munteanu. 
A urmat apoi premierea elevilor participanți la 
proiectul Icoana – cuvânt în culori, ediția a II-
a, desfășurat la sediul protopopiatului , proiect 
realizat în baza parteneriatului dintre Protopopiatul 
Huedin și unitățile școlare din orașul Huedin. La 
ieșire, credincioșii prezenți au putut admira icoanele 
elevilor, expuse în sala Poet Ioan Alexandru a 
protopopiatului. Coordonatorii proiectului au fost: 
pentru icoanele pe lemn pr. Tudor Petrovici iar 
pentru icoanele pe sticlă preoteasa Mirela Lupuțan. 

4. 4 februarie: părintele protopop slujeşte şi predică 
la Sfânta Liturghie, în Parohia Rogojel.

5. 11 februarie: participă la Sfânta Liturghie, oficiată 
în Parohia Huedin II de Pcv. Arhim. Benedict Vesa 
- secretar eparhial. Are loc sfinţirea baldachinului 
ce adăposteşte sfintele moaşte ale Sfinţilor Teodor 
Stratilat şi Antonie de Veria. Tot atunci părintele 
protopop îi premiază pe elevii calificaţi la etapa 

judeţeană a Olimpiadei de Religie Ortodoxă. 
6. 18 februarie: participă în Catedrala Moților din 
Huedin, la întrunirea Cercului pastoral-misionar 
Huedin. 

7. 25 februarie: slujeşte şi predică la Sfânta Liturghie, 
în Biserica ‘’Naşterea Domnului’’ din Cluj-Napoca, 
la invitaţia părintelui paroh Nicolae Buda. Tot atunci 
a avut loc şi expoziţia icoanelor pictate de copiii de 
la atelierul de pictură al Protopopiatului Huedin.

8. 4 martie: participă la o seară duhovnicească 
în parohia Negreni, unde susţine o conferinţă cu 
titlul: Triodul. Perioada urcuşului duhovnicesc.

9. 9 martie: slujeşte şi predică la Liturghia 
Darurilor mai înainte sfinţite, în Parohia Mărgău.

10. 21 martie: la Centrul catehetic „Protopop Aurel 
Munteanu” din Huedin, judeţul Cluj, coordonat de 
pr. Tudor și Crucița Petrovici, au început întâlnirile și 
activitățile cu tinerii din cele trei parohii ale orașului. 

11. 15 martie: vizitează, alături de Înaltpreasfinţitul 
Părinte Andrei, parohiile Săcuieu, Bologa, 
Vişagu, Buteni, precum şi noul Centru de 
socializare și activități recreative Sfânta 
Ecaterina, coordonat de Mirela Lupuţan.

12. 25 martie: slujeşte la Sfânta Liturghie, 
oficiată în Catedrala Mitropolitană, din Cluj 
Napoca, cu prilejul hramului Mitropoliei Clujului.

13. 9 aprilie: slujeşte şi predică la Sf. Liturghie, în 
Parohia Huedin II.

14. 10 aprilie: slujeşte şi predică la Sf. Liturghie, la 
Măn. Râşca Transilvană.

15. 13 aprilie: slujeşte şi predică la Taina Sf. Maslu, 
în Parohia Buteni.

16. 15 aprilie: slujeşte şi predică la Sfânta Liturghie, 
în Parohia Măguri.

17. 21 aprilie: slujeşte, alături de Înaltpreasfinţitul 
Părinte Andrei, la slujba Botezului  lui Damian 
Ștefan, fiul preotului paroh  Ioan Țermure, Parohia 
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Muntele Rece.

18. 21 aprilie: participă la slujba de binecuvântare a 
casei parohiale din Mănăstireni, oficiată de Părintele 
Mitropolit Andrei.

19. 22 aprilie: slujeşte şi predică la Sfânta Liturghie, 
în Parohia Mănăşturul Românesc.

20. 23 aprilie: participă la întrunirea Cercului preo-
țesc Călata. 

21. 29 aprilie: slujeşte alături de Înaltpreasfinţitul 
Părinte Andrei, la slujba Botezului Ciprianei Ioana, 
fiica preotul Dan-Mihai Muntean, Parohia Buteni.

22. 6 mai: slujeşte şi predică la Sf. Liturghie, în 
Parohia Corneşti.

23. 20 mai: slujeşte şi predică la Sf. Liturghie, în 
Parohia Beclean IV.

24. 21 mai: slujeşte şi predică la Sf. Liturghie, în 
Parohia Păniceni.

25. 25 mai: rosteşte o rugăciune de binecuvântare, 
în Catedrala Moţilor, pentru absolvenţii claselor a 
XII-a, de la Liceul Octavian Goga din Huedin.

26. 27 mai: slujeşte Vecernia plecării genunchilor în 
Parohia Huedin II şi predică.

27. 28 mai: slujeşte şi predică la Sfânta Liturghie 
şi la Taina Maslului, în biserica Parohiei Măguri.
Îi oferă parohului Mihai Pânzaru,Distincția Protopop 
Martir Aurel Munteanu, în semn de apreciere pentru 
bogata activitate pastoral-edilitară.

28. 3 iunie: slujeşte şi predică la Sfânta Liturghie, în 
Parohia Someşul Cald.

9. 10 iunie: săvârşeşte slujba de sfinţire a noii cruci 
care străjuieşte mormântul părintelui protopop 
Puşcaş Dorel, aflat în curtea Protopopiatului Huedin.

30. 11 iunie: slujeşte şi predică la Sfânta Liturghie, 
în biserica din incinta Spitalului Orăşenesc Huedin.

31. 29 iunie: slujeşte şi predică la Sf. Liturghie, în 

Parohia Beliş.

32. 29 iunie: participă la întrunirea Cercului preoţesc 
Aghireşu, în Parohia Aghireşu Sat.

33. 1 iulie: săvârşeşte un Te Deum, în Parohia 
Sânpaul, cu ocazia Zilelor Comunei Sânpaul.

34. 10 iulie: vizitează, alături de Înaltpreasfinţinţitul
Părinte Andrei, tabăra de vară de la Rogojel.

35. 15 iulie: în biserica Parohiei Corneşti, a săvărşit 
Sfânta Liturghie Preasfinţitul Părinte Visarion, 
episcopul Tulcii. Preasfinţitul Părinte Visarion i-a 
oferit părintelui Dănuţ Pintea, Distincţia Eparhială 
CRUCEA SFÂNTULUI IACHINT DE VICINA.

36. 16 iulie: părintele protopop vizitează 
tabăra de vară de la Mănăstirea Piatra Craiului, 
organizată de Parohia Ortodoxă Negreni. 

37. 19 iulie: vizitează alături de Părintele Mitropolit 
Andrei, parohiile Agârbiciu şi Dealu Mare.

38. 20 iulie: slujeşte şi predică la Sf. Liturghie, 
în Parohia Bociu. Legat de acest eveniment, dar 
şi de anul Centenarului Marii Uniri, a avut loc 
la Căminul Cultural din Bociu, o conferinţă susţinută 
de istorici din Huedin şi s-a sfinţit un tricolor.

39. 4 august: slujeşte la slujba Privegherii, Mănăsti-
rea  Piatra Craiului.

40. 5 august: slujeşte la Sfânta Liturghie, oficiată de
Părintele Mitropolit Andrei, cu ocazia hramului 
Mănăstirii de la Piatra Craiului.

41. 6 august: pr. protopop slujeşte şi predică la sluj-
ba Paraclisului Maicii Domnului, în ParohiaNegreni.

42. 7 august: slujeşte şi predică la slujba Paraclisului 
Maicii Domnului, în Parohia Bucea.

43. 8 august: slujeşte şi predică la slujba Paraclisului 
Maicii Domnului, în Parohia Valea Drăganului.
44. 9 august: slujeşte şi predică la slujba
Paraclisului Maicii Domnului, în Parohia Ciucea.

45. 11 august: slujeşte şi predică la slujba 

36



Paraclisului Maicii Domnului, în Parohia Bologa. 

46. 12 august: participă la Sfânta Liturghie, oficiată de 
Înaltpreasfinţitul Andrei, în Parohia Bologa. Cu această 
ocazie a fost sfinţit şi noul iconostas. Părintele Florin 
Nicoară a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor.

47. 12 august: participă la întrunirea Cercului 
preoţesc Aghireşu, în Parohia Aghireşu Fabrici. 
Săvârşeşte Taina Maslului, alături de preoţii cercului.

48. 14 august: participă la procesiunea La Nicula 
colo-n deal, din Gherla până la Mănăstirea Nicula.

49. 15 august: slujeşte şi predică la Sfânta 
Liturghie, în Parohia Ciuleni. După Sf. 
Liturghie sfinţeşte o troiţă şi un izvor.

50. 16 august: slujeşte la Sfânta Liturghie, 
oficiată de Părintele Mitropolit Andrei, cu ocazia 
hramului Mănăstirii de la Mărişel. Primeşte 
vizita Înaltpreasfinţitului Andrei, a Îps. Parinte 
Nicolae - mitropolit de Hama şi a Ps. Parinte 
Qais - episcop de Erzurum, din Patriarhia Antiohiei, 
la sediul Protopopiatul Huedin.

51. 1 septembrie: slujeşte şi predică la Sfânta 
Liturghie, în Parohia Bedeciu. După Sfânta Liturghie 
s-a săvârşit un parastas pentru eroii neamului. A 
urmat întâlnirea fiilor satului şi o lansare de carte.

52. 8 septembrie: slujeşte şi predică în Parohia
 Agârbiciu.

53. 9 septembrie: slujeşte la Sfânta Liturghie, 
oficiată de Părintele Mitropolit Andrei, cu
ocazia hramului Mănăstirii de la Ciucea.

54. 14 septembrie: slujeşte şi predică în Parohia 
Tranişu. Participă la o procesiune și resfințește o troiţă.

55. 23 septembrie 2018: slujeşte şi predică în Paro- 
hia Geaca, Protopopiatul Gherla.

56. Tot în 23 septembrie a avut loc în Parohia Negreni, 
întrunirea Cercului preoţesc Bucea. Temele discutate în 
cadrul cercului au fost: Homosexualitatea. Ce ne spune 
Biblia? şi referendumul pentru redefinirea căsătoriei.

57. 1 octombrie: săvârşeşte o slujbă de pomenire, la 
locul accidentului în care au murit trei tineri din Huedin.

58. 3 octombrie: slujeşte la slujba înmormântării 
celor trei tineri din Huedin, oficiată de Părintele 
Mitropolit Andrei.

59. 14 octombrie: slujeşte la slujba de sfinţire a bisericii 
Mănăstirii Râşca Transilvană şi la Sfânta Liturghie, 
oficiate de Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei. 

60. Tot în 14 octombrie, slujeşte şi predică 
la Taina Maslului, în Parohia Huedin II. 
Taina Maslului a fost prilejuită de aducerea
unor părticele din moaştele Sf. Nicolae.

61. 8 noiembrie: slujeşte şi predică la Sf. Liturghie, 
în Parohia Măguri Răcătău. Dl. prof. Mircea  
Ghe. Abrudan, de la Institutul de Istorie  George 
Barițiu din Cluj-Napoca, a susținut o confe- rință 
dedicată Centenarului, în care a subliniat im-  
portanța și contribuția limbii cultice la formarea 
statului național unitar român.

62. În capela  școlară   Sfântul   Stelian, din  incinta  
Liceului Tehnologic Vlădeasa Huedin, părintele 
protopop participă luni, 12 noiembrie 2018, la întru-
nirea Cercului metodic al profesorilor de religie din 
zona Huedinului. 

63. 13 noiembrie: slujeşte la sfinţirea capelei 
mortuare din Parohia Bucea, Protopopiatul Huedin, 
slujbă oficiată de Părintele Mitropolit Andrei. În 
semn de apreciere, părintele paroh Mircea Dejeu a 
primit Ordinul Mihai Vodă pentru clerici iar primarul 
comunei Negreni, Ordinul Mihai Vodă pentru mireni.

64. 21 noiembrie: slujeşte şi predică la Sf. 
Liturghie, în Parohia Vânători. După încheierea 
Sfintei Liturghii, cei cinci preoţi aparţinători 
Cercului misionar Ciucea, alături de părintele
protopop, au săvârşit Sfânta Taină a Maslului. 

65. 26 noiembrie: paraclisul din cadrul Liceului 
Tehnologic Vlădeasa din Huedin şi-a serbat ocrotitorul. 
Evenimentul a început cu slujba acatistului Sfântului 
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Stelian, săvârșită de părintele protopop de Huedin, 
Dan Lupuțan și de părintele Tudor Petrovici, paroh 
la Parohia Huedin II. Părintele protopop rosteşte un 
cuvânt de învăţătură. În cadrul evenimentului a avut loc 
și expoziția icoanelor pe sticlă, realizate de elevii școlii.

66. Catedrala Moților din Huedin și-a serbat joi, 6 
decembrie 2018, ocrotitorul spiritual, pe Sfântul 
Ierarh Nicolae. Cu ocazia hramului din acest an au fost 
aduse spre închinare părticele din moaștele Sfântului 
Ierarh Nicolae precum și o icoană veche de 255 de 
ani, din Parohia Mănăstireni, obiect de patrimoniu 
național, reprezentându-l pe Sfântul Nicolae. În ziua 
hramului au fost săvârșite Utrenia și Sfânta Liturghie, 
în sobor de preoți, avându-l în frunte pe părintele 
Alexandru Ciui, protopop al Protopopiatului Cluj II, 
alături de alţi preoţi. Totodată, cu ocazia hramului 
Catedralei Moților din acest an, au fost premiați cei 
trei enoriași care au trecut de vârsta de 90 de ani și 
care sunt nelipsiți de la slujbele duminicale. Aceștia 
au primit din partea protopopiatului, Diploma 
omagială Protopop Aurel Munteanu, o icoană și cărți. 

67. 30 decembrie 2018: părintele protopop slujeşte 
şi predică în biserica parohială din Mihăiești. După 
otpustul Sfintei Liturghii, îi mulțumeşte părintelui 
Ioan Pașca, pentru întreaga activitate desfășurată 
timp de 42 de ani în Parohia Mihăiești cu filia Topa
Mică. În semn de apreciere, îi oferă Diploma Omagi- 
ală PROTOPOP MARTIR AUREL MUNTEANU. În 
continuare, a dat citire Deciziei de numire a noului 
paroh, părintele Aurel Duca, după care i-a înmânat 
semnele slujirii preoțești.
 
□  PE PLAN SOCIAL:

1. 27 martie: pr. protopop primeşte vizita prietenilor 
și colaboratorilor din Germania,ai Fundației Cultural 
Filantropice “Protopop Martir Aurel Munteanu”. 

2. 6 septembrie: La Mănăstirea Cășiel, județul Cluj, 
participă în calitate de preşedinte al Fundaţiei Cultural 
Filantropice Protopop Aurel Munteanu, la întâlnirea 
preoților de slujire caritativă, a preoților și mirenilor 
coordonatori ai programelor de asistență socială 

din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.

3. 23 octombrie: în Parohia Ortodoxă Bucea din 
Protopopiatul Huedin, a avut loc o acțiune de donare 
de sânge. Cel care a inițiat acestă acțiune a fost preotul 
Mircea Dejeu, parohul din Bucea, în colaborare 
cu Centrul regional de transfuzie sanguină Cluj.

4. În 16 decembrie, Parohia Ortodoxă Someșu Rece, 
Protopopiatul Huedin, a organizat pentru al șaselea an 
consecutiv, concertul caritabil de colinde „Dăruiește 
de Crăciun”. Invitații de anul acesta au fost membrii 
Corului Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-
Napoca, dirijați de arhid. drd. Daniel Frumos.

5. Fundația Cultural Filantropică Protopop Aurel 
Munteanu din Huedin a pregătit în zilele premergătoare 
Crăciunului, aproximativ 100 de pachete pentru 
copiii nevoiași și pentru familiile aflate în dificultate, 
de pe raza orașului Huedin și din împrejurimi. 
Pachetele au fost achiziționate prin sprijinul direct 
al unor parohii de pe raza protopopiatului și au 
conținut îmbrăcăminte, dulciuri, produse de igienă și 
alimente. Acestea au fost împărțite joi 20 decembrie 
2018, de angajații Fundației și ai Protopopiatului 
Huedin. Pe lângă aceste pachete, Fundația Cultural 
Filantropică Protopop Aurel Munteanu, prin cantina 
socială, oferă zilnic o masă caldă unui număr de 100 de 
elevi nevoiași, pentru a-i stimula să frecventeze școala.

□ PE PLAN ADMINISTRATIV-
GOSPODĂRESC:

1. Părintele protopop a prezidat şedinţele  lunare 
administrative, care au avut loc la sediul protopopo- 
piatului, în fiecare lună.

2. S-a achiziţionat şi montat un nou sistem de
paratrăsnet, cu pământare, pe clădirea protopopiatu- 
lui, cu sprijinul Consiliului Judeţean Cluj.

3. S-a achiziţionat şi s-a montat un arzător pe peleţi la 
sediul protopopiatului, cu sprijinul Primăriei Huedin.

4. S-a achiziţionat un autoturism marca VW Passat, 
din anul 2008, întrucât vechea maşină nu mai făcea 
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faţă cerințelor protopopiatului.

5. S-a renovat un grup sanitar din incinta sediului
protopopiatului.

6. S-a achiziţionat o imprimantă multifuncţională 
nouă pentru secretariat şi contabilitate.

A notat,  Dan Mihai Muntean

39



40



Redacția - Glasul
† Pr. Dorel Pușcaș

președinte fondator  - serie nouă

Pr.  Dan Ionuț Lupuțan
protopop de Huedin - președinte

Prof.  Elena Livia Bâlc
redactor șef - corector

Prof. dr.  Cristian - Claudiu Filip
redactor șef

Pr.  Mircea Dejeu
redactor

Prof. dr.  Alexandru Jurcan
redactor

Ana Avram
Prof. Doru Rus

Prof. dr. Dinu Bălan
Prof. Horea-Dorin Matiș

membri

Călin Pașcalău
tehnoredactor

ISSN 1453-7486 / Tipar: Tipografia Renașterea a 
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului

PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN HUEDIN
Str. Prot. Aurel Munteanu nr. 23, Huedin, 405400, jud. Cluj

tel/fax: 0264/354206, email: protohuedin@yahoo.com
website: http://www.protopopiatulhuedin.ro

 



 Evenimentele majore ale anului 2019 la Huedin: 

                10 Ianuarie: 100 de ani de la intrarea Armatei Române

            14 Octombrie:   85 de ani de la sfințirea Catedralei Moților

              1 Noiembrie: 100 de ani de învățământ românesc


