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CUVÂNT ÎNAINTE

După apariţia, în februarie 2014, a volumului I al cărţii „Biografii din Ocna Mureş” 
eu şi colegii din Ocna Mureş am început timid să strângem în continuare biografii 
ale personalităţilor legate într-un fel de oraşul nostru drag. S-a muncit bine şi iată, la 
sfârsitul anului, volumul II este practic încheiat, aducând la vedere înă 28 de prezentări 
de „ocneni” cu cariere deosebite.

Mândria de a avea un oraş natal cu un astfel de palmares m-a făcut să declar ceea ce am 
scris în moto-ul de pe pagina următoare. Poate că principala contribuţie la dezvoltarea şi 
civilizaţia oraşului nostru, începând cu sfârşitul secolului 19, a avut-o chimistul belgian 
Ernest Solvay (1838-1922), cel ce a construit Uzinele de Produse Sodice, unde mulţi din 
părinţii noştri au lucrat. Atunci s-au realizat frumoasele locuinţe din cartierele Soda, 
clubul, biblioteca, stadionul, grădiniţa, băile publice, cantina, poate calea ferată, mai apoi 
cinematograful, şcolile. De altfel, în Belgia a fost cunoscut ca un mare filantrop. Bogăţia, 
ce i-a permis investiţii mari şi acte de civilizare a zonelor în care a investit, a câştigat-o 
prin invenţiile sale valoroase din domeniul tehnologiilor chimice. El a adus la Ocna 
Mureş seriozitatea inginerească şi „microbul” chimiei, care a dat mai târziu minunaţi 
chimişti ţării. El ar merita cel mai mult titlul de „Cetăţean de onoare” al oraşului nostru. 
Şi, categoric, ar merita un nume de stradă şi o statuie în centrul orasului!

Scopul cărţii, declarat de la început, unul documentar, a fost acela de strângere a 
unor informaţii importante pentru urbea natală, care să rămână peste vremi, cu efectul 
de a încuraja dascălii şi elevii din Ocna Mureş spre realizarea unor cariere strălucite. Mă 
adresez din nou pe această cale elevilor ce vin în urma noastră, încurajându-i să depună 
un efort consistent pe băncile scolilor şi universităţilor pentru a-şi realiza o carieră 
care să le asigure stabilitate şi bunăstare în viaţă, pentru a produce bucurie părinţilor şi 
mândrie urbei.

Mulţumesc, din nou, domnului prof. Koloszvari Csaba, administratorul site-ului 
„OcnaMuresOnline”, cu ajutorul căruia am prins pe site biografiile şi prezentările de 
personalităţi. Există deja acolo o „Galerie de ocnamureşeni” în format electronic. De 
mare utilitate mi-a fost colaborarea la carte cu domnul poet, prozator şi biograf Nicolae 
Adrian Dobra şi cu domnul Ioan Huszar, aceasta conducând la dublarea numărului de 
personalităţi prezentate. 
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Totodată, au fost utilizate date biografice  cuprinse în monografii anterioare ale 
oraşului (1996, 2007) şi materialul arhivistic al Cenaclului literar „Mihai Eminescu” şi al 
Cercului de literatură „Maris”. Mulţumesc tuturor celor ce au sprijinit elaborarea acestei 
cărţi şi în special sponsorului care a finanţat tipărirea.

Lista celor ce merită prezentaţi rămâne deschisă deci cartea va continua cu Volumul 
3, etc. Vom preda la un moment dat „ştafeta” urmaşilor şi sper că această „cursă” nu se 
va încheia niciodată, pentru că mereu o să apară ocneni cu merite şi cariere deosebite. 
Conştient fiind că lista mea este încă incompletă îi rog din nou pe cititori să mă ajute 
să o completez cu personalităţi noi şi cu adresele lor, spre a-i putea contacta şi a-i face 
cunoscuţi pe toţi cei cu care ne mândrim.

                                                         

                                                          Mircea Aurel Ciugudean  
                                 Tel: 0722.486853, e-mail: maciugudean@yahoo.com  



 Motto:

Dragă mamă, 
îţi mulţumesc că m-ai născut la Ocna Mureş, 
pentru că altfel, aş fi refuzat să mă nasc !
                            

Mircea Aurel Ciugudean
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CIPRIAN ARON

S-a născut la 2 August 1980 în Ocna Mureş, ca urmaș a unor familii nobiliare cu 
numeroşi clerici cărturari.

A parcurs şcolile primare, gimnaziale şi Liceul Teoretic „Petru Maior” la Ocna Mureş, 
A urmat apoi cursurile Facultăţii de Drept  şi Facultăţii de Ştiinţe Politice.

Desfăşoară o asiduă activitate în presă, radio şi televiziune, lucrând ca reporter al 
PRO TV Cluj (2006), redactor politic la cotidianul „Ziua de Cluj” (2006-2007), reporter 
şi realizator al emisiunii „Cluj zi de zi” la televiziunea NCN (2007-2011).

În perioada anilor 2012-2013 a realizat emisiunea ”Clujul în Realitate” la postul 
„Realitatea TV Cluj”, a fost corespondent la „Realitatea TV”, editorialist la „Ziua de Cluj”, 
realizator al emisiunii de radio „Taxi Realitatea” de la „Realitatea FM Cluj”.

Din anul 2013 realizează emisiunea „Transilvania zi de zi” la televiziunea 
„TRANSILVANIA LIVE”.

În cadrul laborioasei activităţi desfăşurată de-a lungul anilor  a luat interviuri unor 
personalităţi marcante precum: ierarhii IPS Bartolomeu Anania, fostul Mitropolit 
Ortodox al Clujului, IPS Andrei Andreicuţ, Mitropolitul Ortodox al Clujului, PS Florentin 
Crihmăleanu, Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, preotul Cristian Pomohaci; apoi 
oameni politici precum: ex premierul Adrian Năstase, preşedintele României – Traian 
Băsescu, prim-ministrul în exerciţiu Victor Ponta, şi o seamă de actori şi artişti: Dorel 
Vişan, Gheorghe Zamfir, Dragoş Bucur, Tompa Gabor, Dumitru Fărcaş, etc.

Concitadinul meu Ciprian Aron este nu numai beneficiarul propriilor disponibilităţi 
vizând elocinţa – arta oratoriei – ci şi un spirit dinamic, înzestrat cu capacitatea de a 
discerne chintesenţa timpului pe care îl parcurge, de a distinge cu desăvârşită luciditate 
fruntariile dintre „bine” şi „rău”, dintre „adevăr” şi „impostură”.

Jurnalist, reporter, redactor de radio şi televiziune
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Mai tânărul meu confrate într-ale preţuirii spaţiului ocnamureşan, posedă şi 
privelegiul de a avea o ascendenţă strălucită, căci dacă studiem arhivele istorice ale 
secolelor 17-18, vom constata că Aroneştii aparţin unei vechi familii cu titluri nobiliare 
descinse din stirpea cnejilor ardeleni, o familie cu vechi tradiţii preoţeşti, care au dat 
creştinismului transilvan mulţi patrioţi slujitori ai altarului, susţinători ai dezideratelor 
inalienabile ale românismului (fapt consemnat în 1943 de V. Stanciu in volumul 2 al 
cărţii „Oamenii Blajului”, şi susţinut în lucrările savantului Nicolae Iorga). În această 
conjunctură, e de amintit că Ciprian Aron este urmaşul direct, pe linie paternă, al 
clericului cărturar Petru Pavel Aron (1709-17640, devenit Episcop greco-catolic al 
Transilvaniei (1752-1764).

Se spune că „sămânţa bună dă roade bogate”. Acest postulat justifică, pe bună dreptate, 
faptul că neamul Aroneştilor nu se dezminte nici azi. Astfel, jurnalistul, reporterul şi omul 
de Televiziune Ciprian Aron, prin notorietatea profesională dobândită şi prin profilul 
său uman şi-a găsit un loc indubitabil în configuraţia spiritualităţii ocnamureşene.

    
                                                                                         Nicolae Adrian Dobra
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CARMEN ALEXANDRINA BASSO

S-a născut la 27 februarie 1952 în Ocna Mureş. A urmat şcoala generală şi a început 
cursurile liceale la Râmnicu Vâlcea. Le-a continuat apoi la Liceul Teoretic din Ocna 
Mureş. Între anii 1970-1975 a urmat studiile superioare la Facultatea de Electronică şi 
Telecomunicaţii din Institutul Politehnic Bucureşti.

După terminarea facultăţii, datorită mediei mari de absolvire, este repartizată în 
capitală, la fabrica de componente electronice IPRS-Băneasa, unde lucrează ca inginer 
stagiar între 1975-1976. Revine în oraşul natal şi lucrează ca inginer proiectant de 
instalaţii de automatizare, forţă şi iluminat (1976-1980) la Uzinele de Produse Sodice. 
Între 1980-1988 lucrează ca mecano-energetician la Salina. 

S-a stabilit ulterior la Cluj-Napoca unde, între anii 1988-1992, a lucrat ca programator-
analist la Centrul de Calcul Minier. În perioada 1992-1996 a activat ca administrator 
al firmei S.C. Studii, Consultanţă şi Formare SRL, prin care a colaborat cu o societate 
franceză la elaborarea de studii de analiză diagnostică după bussnis în planul BERD. În 
perioada 1994-1996 a urmat cursuri pregătitoare, încheiate cu examene, pentru meseria 
de contabil autorizat, organizate de CECCAR Cluj şi apoi a continuat pregătirea în acest 
domeniu prin cursurile anuale de formare profesională organizate de acest centru. Între 
1996-2007 a fost contabil pentru diferite societăţi comerciale iar apoi a lucrat ca asociat la 
S.C. Consultanţă Financiar Contabilă SRL, fiind contabil autorizat, membru al Corpului 
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Filiala Cluj-Napoca. 

Între 1977 - 1980, la sugestia condeierului Nicolae Dobra, a aderat la Cenaclul 
literar „Maris” din Ocna Mures, unde a contribuit în mod esenţial la formarea unei 
prestigioase grupări de lirică feminină, alături de poetesele locale Maria Martin, Adriana 
Nuc-Balogh, Bianca Cruciu, Maria Popa. În următorii şapte ani, fiind la Cluj-Napoca, 
a participat sporadic la lucrările şi lansările de carte iniţiate de cenaclul ocnamureşean 

Ingineră, poetă, prozatoare
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„Mihai Eminescu”, întreţinând totodată un contact amical şi confesiv-literar cu jurnalista 
şi scriitoarea bucureşteană Areta Şandru. A publicat volumele:

- Iluzii suspendate, versuri, în Editura Litera, Bucureşti, 1984;
- Numerele în destinul dumneavoastră, Cluj-Napoca, 1993;
- Sub semnul apei şi al dragonului, povestiri, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu 

Lăpuş, 2012 (volum premiat în manuscris de două ori, la distanţă de două decenii).

„Versurile poetesei Carmen Alexandrina Basso dezvăluie ipostazele trecerii 
circumscrise efervescenţelor izvorâte din ample nelinişti interioare... Volumul „Iluzii 
suspendate” reliefează o abordare lirică febrilă, expresivă, şi totodată un avangardism 
întemeiat pe autentice originalităţi ideatice...” (scrie Nicolae Dobra în cotidianul Unirea, 
Alba Iulia, la 11.02.1985).

 În recenzia publicată la data de 1.03.2013, Voichiţa Pălăcean Vereş scrie: „Cartea „Sub 
semnul apei şi al dragonului” conţine patru texte numite în subtitlu „povestiri”... însă 
ea trebuie citită ca un roman de familie, întrucât autoarea urmăreşte istoria femeilor 
din neamul Botenilor de-a lungul a trei generaţii, din perioada interbelică şi până în 
actualitate. Destinele personajelor sunt examinate într-o succesiune de evenimente cu 
mare încărcătură simbolică sau mitică...”.

Un necruţător cancer a curmat prematur existenţa telurică a celei care a fost Carmen 
Alexandrina Basso, cea despre care multă lume spunea că a fost o „enciclopedie 
ambulantă”. Cei care am cunoscut-o suntem încredinţaţi că era o personalitate marcată 
de erudiţie, un suflet mare care şi-a preţuit semenii, fapt ilustrat şi prin destăinuirea pe 
care a făcut-o fratelui ei: „Nu pot judeca niciodată oamenii, căci nu mai am timp să-i 
iubesc”.

      

                                                                                           Nicolae Adrian Dobra
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FLAVIU-MIRCEA BOCOŞ 

S-a născut la 1 Noiembrie pe valea Someşului Mic, într-un mic sat – Bonţ (comuna 
Fizeşul Gherlei), judeţul Cluj, dintr-o familie numeroasă, care preţuia educaţia şi valorile 
naţionale. Părinţii i-au insuflat dorinţa de a cunoaşte, de a se forma şi de a-şi valorifica 
vocaţia didactică, astfel că a urmat Şcoala Pedagogică din Cluj-Napoca (1955) şi a lucrat 
o perioadă ca învăţător. Ulterior, a absolvit Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, 
specializarea Geografie-Biologie, promoţia 1965.

Personalitatea sa este legată de oraşul Ocna-Mureş prin faptul că în perioada 1967-
1980 a ocupat funcţia de director la Şcoala Generală nr. 1 (actuala „Lucian Blaga”). A 
făcut parte din generaţia mai tânără la acea dată, când a preluat conducerea şcolii la care 
funcţionau numeroşi învăţători, existând câte 4-5 clase paralele la ciclul primar. În calitate 
de cadru didactic, de manager de şcoală, dar şi de cercetător în domeniul geografiei, s-a 
remarcat prin iniţiative profesionale şi de cercetare individuale şi colective, precum şi 
prin deschiderea manifestată pentru asigurarea avansării în cunoaştere. Toate acestea 
au făcut posibile contribuţii la dezvoltarea mediului curricular al şcolii, dar şi a mediilor 
curriculare exterioare şcolii. Amintim, în acest sens, câteva din meritele sale.

A căutat să insufle noul şi modernul în activitatea didactică şi managerială, prin 
introducerea noilor orientări, prin organizare de dezbateri şi susţinerea unor referate 
tematice în cadrul Consiliilor Profesorale, Cercurilor pedagogice şi Instruirilor metodice.

Având preocupări speciale în domeniul pedagogiei şi al didacticii specialităţii, a 
elaborat şi susţinut lucrări metodico-ştiinţifice la diferite manifestări educaţionale, cum 
ar fi: lucrarea „Cunoaşterea particularităţilor individuale ale elevilor”, la Simpozionul 
Naţional al directorilor de şcoli din 1970 de la Alba Iulia, referate la întâlnirile 
simpozionale cu profesorii de geografie de la Ocna-Mureş, Câmpeni, Sebeş, Blaj. A fost 

Profesor gradul I 
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cooptat în colectivul judeţean de elaborare a manualelor şcolare de Geografie pentru 
clasele III-IV, având în vedere noua reformă administrativă şi necesitatea manualelor 
pentru cunoaşterea judeţului Alba.

A elaborat lucrarea metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic I cu titlul 
„Condiţiile fizico-geografice din zona Ocna-Mureş” (1973), care a deschis drumul unor 
cercetări de geografie locală, destinate prospectării evoluţiei fenomenelor naturale în 
zonă (vezi lacurile sărate din Ocna-Mureş).

A manifestat interes pentru cunoaşterea trecutului localităţii şi a încercat să contribuie 
la construcţia peisajului urban, întrucât oraşul nu a dispus de adevărate monumente 
culturale, pe care le-ar fi meritat. În acest sens, în anul 1968, a amplasat în faţa şcolii 
generale doi lei funerari din granit, aflaţi în zona Cisteiului de Mureş şi care se găsesc 
înregistraţi la Direcţia Monumentelor judeţului Alba. Tot în acea perioadă a recuperat 
din zona stadionului o statuie din calcar, de 2 m înălţine, simbolizând eliberarea umană.

Deschiderea spre valorile culturale şi naţionale s-a manifestat prin constituirea 
de formaţii conduse de cadre didactice specializate: corale, de dansuri populare, de 
balet, instrumentale, formaţii care au cucerit locuri fruntaşe în competiţiile judeţene şi 
naţionale. De asemenea, a susţinut constituirea unui cor format din cadre didactice ale 
şcolii generale şi ale altor şcoli din oraş.

În perioada în care a fost director, a contribuit la construirea noului local al şcolii, 
situat pe strada Brazilor, dat în folosinţă în anul 1971. Acest local a fost aprobat de către 
conducerea judeţului Alba – mai nou înfiinţat, în 1968, în urma surpării a trei săli de 
clasă (localul vechi se afla în prima zonă de periclitate). 

Ca o încununare a activităţilor didactico-educative şi în slujba comunităţii, cadrele 
didactice de la Şcoala Generală.nr. 1, cu sprijinul celor de la liceele din localitate, au 
sărbătorit în noiembrie 1976, Centenarul şcolii, având ca bază o serie de documente 
curriculare (cataloage şi foi matricole) existente în arhiva şcolii şi datând din 1876. 
Acestui eveniment educaţional, cultural şi comunitar i s-a dat importanţa cuvenită din 
partea corpului de cadre didactice, a edililor oraşului, a Inspectoratului Şcolar Judeţean 
şi a conducerii judeţului, el rămânând marcat în inimile cadrelor didactice, ale elevilor 
şi ale concetăţenilor.

După ani, Şcoala Generală nr. 1 a fost denumită Şcoala Generală „Lucian Blaga”. 
Profesorul Flaviu-Mircea Bocoş a contribuit la stabilirea acestei denumiri, luând în 
considerare legăturile poetului şi filozofului Lucian Blaga cu oraşul Ocna-Mureş şi cu 
localitatea Uioara de Jos (Ciunga). Avocatul şi consilierul filozofului în probleme mai 
delicate a fost băştinaşul Bazil Gruia. 
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În perioada de directorat a stabilit relaţii profesionale şi umane armonioase, foarte 
bune cu managerii celorlaltor instituţii de învăţământ, cu administraţia locală şi cu 
reprezentanţii unităţilor economice. A fost preocupat de cunoaşterea atât a prezentului, 
cât şi a trecutului istoric al instituţiilor educative, culturale şi economice. Cu deosebire, 
având în vedere formaţia sa de geograf, a fost preocupat studierea purităţii produselor 
sodice ale combinatului din localitate (denumit iniţial, în 1896, Solvay) şi de exploatarea 
sării prin sonde – printre primele din ţară şi din Europa, avându-i ca autori pe inginerul 
Dima şi pe un priceput maistru localnic – Hopârtean. 

Anii petrecuţi în învăţământ în acest orăşel mureşean şi mai ales dăruirea cu care 
a slujit învăţământul ocnamureşean, l-au transformat într-un fiu adoptiv şi i-au lăsat 
amprente favorabile asupra tuturor dimensiunilor personalităţii.

Priveşte în urmă cu mândrie, cu satisfacţia eforturilor încununate de realizări 
profesionale şi manageriale şi cu bucuria trăirii unor experienţe educaţionale benefice 
cu colegii şi cu elevii, într-o perioadă destul de îndelungată de timp, într-o localitate 
cu un trecut istoric zbuciumat, cu un prezent economic zbuciumat, dar care merită un 
viitor mai bun.
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CECILIA NICULINA CARAGEA

Pot să spun că am avut fericirea să mă nasc în satul Războieni-Cetate (22 iulie 1970) 
şi să urmez şcoala din Războieni-Cetate, iar apoi Liceul de Chimie Industrială din Ocna-
Mureş, Facultatea de Matematică din Timişoara şi Facultatea de Filosofie la Universitatea 
Babeş-Bolyai din Cluj, unde am absolvit şi masteratul în filosofie, pentru ca apoi să susţin 
mai multe cursuri şi seminarii, să lucrez ca redactor, redactor-şef şi director editorial la 
mai multe edituri de carte şi de presă, să public în calitate de editor mai multe sute de 
cărţi şi peste 20 de cărţi ca autor, pentru ca din 2002 să înfiinţez şi să conduc agenţia de 
PR (public relations) ARENA Communications şi apoi pe cea de branding Brander. The 
Original Brander, care numără deja între clienţii lor mai multe zeci de firme importante, 
atât străine, cât şi româneşti. Sunt deja peste patru ani de când, printre alte publicaţii 
online, am înfiinţat şi revista online Dacic Cool care a depăşit demult o mie de cititori pe 
zi şi are sute de contributori din întreaga ţară. Această activitate mi-a adus şi nenumărate 
participări la cele mai diferite emisiuni de radio şi TV. Iar fiecare zi aduce noi şi noi 
proiecte. 

Proiectul meu de suflet este Dacic Cool. De unde această îmbinare de nume, Dacic 
Cool, veţi întreba? Dacic nu este pentru mine un simplu cuvânt, ci un concept extrem 
de profund, de bogat în înţelesuri şi extrem de drag sufletului meu. Este în acelaşi timp 
un lucru direct legat de un om minunat, de un dascăl excepţional pe care, printre mulţi 
alţi dascăli în faţa cărora mă plec şi astăzi cu smerenie, mi l-a hărăzit Dumnezeu să-mi 
orienteze paşii primilor ani de şcoală, domnul profesor Pantelimon Popovici, un om cu 
adevărat deosebit, un profesor minunat, dar, în acelaşi timp, un adevărat savant care şi-a 
dedicat întreaga viaţă cercetării vestigiilor arheologice din jurul localităţii Războieni-
Cetate, din judeţul Alba. Vorbesc despre domnia sa pentru că fără lecţiile lui atât de vii 
şi de interesante care se continuau de atâtea ori pe teren, în căutarea a noi vestigii, sau în 
imensa colecţie de obiecte din vremea dacilor, a romanilor sau - chiar mult mai vechi - 

Consultant în comunicare şi branding
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din perioada neolitică, fără patosul lui atât de contagios, cu siguranţă, formarea noastră, 
a elevilor lui, nu ar fi fost aceeaşi. Şi nici nu pot să-mi imaginez cum aş putea fi eu 
astăzi dacă nu beneficiam de îndrumarea acestui om minunat. Dar acesta nu trăia doar 
pasiunea descoperirilor arheologice, ci, în egală măsură, trăia cu pasiune pentru noi, 
pentru a ne forma ca adevăraţi români, ca oameni responsabili şi cu frica lui Dumnezeu. 
Iar învăţăturile lui de viaţă erau întărite de cele ale istoriei şi de minunatul său exemplu 
personal. Pentru că şcoala nu înseamnă doar informaţie, nu înseamnă în primul rând 
informaţie, ci formaţie, formarea ta ca om…

Am privit, am vrut să privesc şi am fost interesată să privesc tot timpul spre viitor, 
dar am învăţat repede că acuitatea, forţa şi claritatea acestei priviri nu o obţii decât 
din înţelesul şi din pătrunderea ta asupra trecutului. De aici, un interes crescut pentru 
istoria noastră, şi, în acelaşi timp, pentru modul în care putem pătrunde înţelesurile mai 
profunde ale acestei lumi. Am încercat însă să rămân întotdeauna ancorată în prezent 
şi într-un univers al deschiderii, capabil să depăşească barierele geografice, politice sau 
culturale. O deschidere optimistă, participativă, capabilă de a-şi păstra în permanenţă 
întreaga disponibilitate spre noi experienţe, spre noi zări, înţelesuri şi simţiri. 

Pe scurt, cool, un termen sub farmecul căruia a pornit cavalcada globalizării. Astfel, 
deschizând ochii dintr-o profundă ancorare dacică spre un viitor cât se poate de cool, 
trecutul şi viitorul s-au îngemănat pentru mine în ceea ce s-a constituit ca un adevărat 
concept, Dacic Cool. Sub presiunea, farmecul şi irezistibila lui fascinaţie, am iniţiat 
proiectul Dacic Cool, poate şi datorită nenumăratelor scrisori pe care le primesc zilnic 
din întreaga ţară de la oameni minunaţi care privesc cu aceaşi dragoste, elan şi speranţă, 
legătura lor cu istoria noastră, cu minunatele ţinuturi dacice şi în acelaşi timp necesara 
noastră deschidere spre viitor.

Am cunoscut, în copilărie şi în adolescenţă, perioada atât de sumbră a anilor ’80. 
Natura şi sufletul cald al oamenilor m-au ajutat să depăşesc acei ani, fără ca negura grea 
să se aşeze peste sufletul şi visele mele. După anii de liceu  - de care îmi amintesc cu drag 
şi astăzi, după lecţiile minunate ale profesorilor mei de la Liceul de Chimie Industrială 
din Ocna Mureş, m-am refugiat în universul pur al matematicii spre care mă împingea 
nevoia mea acerbă de ordine, de ieşire din arbitrariul politic, din precaritatea vieţii 
cotidiene. Evenimentele din decembrie ’89 m-au înflăcărat ca pe majoritatea tinerilor 
acelor ani, iar mai apoi am urmat Facultatea de Filosofie, încercând să găsesc înţelesuri 
neînţelesului… Am dobândit cunoştinţe, experienţa unui antrenament intelectual, dar 
am simţit că am rămas departe de a afla răspunsurile la întrebările ce mă frământau şi 
mă împingeau înainte… 

După terminarea studiilor, am lucrat ani de zile pentru diverse publicaţii sau edituri, 
am coordonat reviste şi programe editoriale. Dar, simţind şi nevoia interacţiei directe şi 
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nemijlocite cu cei puţin mai tineri decât mine, mi-am dedicat o bună parte a timpului 
şi activităţii universitare, propunând şi ţinând noi cursuri şi seminarii la Facultatea de 
Filosofie a Universitatii din Cluj-Napoca.

În tot acest iureş, s-a clarificat pentru mine şi s-a cristalizat importanţa comunicării 
sub nenumăratele ei forme moderne. În acei ani, termenul devenit astăzi atât de comun, 
acela de PR, era nou, proaspăt şi extrem de provocator. Am înfiinţat agenţia de relaţii 
publice, ARENA Communications. Pentru aceasta a trebuit să pătrund în lumea 
business-ului, în universul brandurilor cu toate provocările şi satisfacţiile lui. Este un 
univers în care nu poţi să pătrunzi dacă nu ai înţeles oamenii cu interesele, judecăţile 
şi psihologia lor, dar este un univers aparte cu nenumărate provocări noi. Trebuie să 
înţelegi brandul pentru care vrei să lucrezi, filosofia şi specificul lui, publicul căruia i 
se adresează. Menirea ta ca om de PR şi comunicare este să înţelegi în egală măsură 
brandul şi publicul lui, propriile lor interese şi aşteptări,  şi să  asiguri o comunicare  
bidirecţională, spre  binele şi folosul ambilor, atât al brandului, cât şi al publicului. 

Poate, în mod paradoxal, drumul, aparent atât de puţin coerent (matematică, 
filosofie, activitate didactică, presă etc.), îmi apare astăzi ca necesar, bine structurat şi 
singurul posibil care mă putea aduce în situaţia de a mă ocupa cu succes de imaginea 
atâtor branduri noi sau deja de notorietate şi la al căror succes am avut ocazia şi bucuria 
să contribui şi eu. Dar, dacă activitatea de PR şi comunicare din cadrul agenţiei ARENA 
Communications m-a fascinat şi continuă să mă fascineze cu toate provocările şi 
satisfacţiile ei, înfiinţarea Dacic Cool este cu totul altceva… În ultimă instanţă, este tot 
comunicare. Dar, înainte de toate, este încercarea de a săpa împreună în trecutul şi în 
viitorul nostru. 

      
                                                                                                    Cecilia Caragea

Dascălul său, prof. Popovici Pantilimon, îi face următoarea caracterizare definitorie:

„Personalitate complexă, ancorată în domenii aparent contradictorii (matematică, 
filozofie, literatură, artă, ziaristică, istorie, comunicare) Cecilia Caragea este înainte 
de toate un spirit umanist, rezultat al unor lecturi profunde începute de pe băncile 
şcolii generale şi continuate pe tot parcursul devenirii profesionale. Atentă la detalii, 
meticuloasă, volubilă, mereu optimistă, cu o dicţie cizelată, Cecilia Caragea este un 
interlocutor agreabil. 

Un dialog cu dânsa este o oază de relaxare, dar şi o călătorie plăcută în varii spaţii 
culturale. Într-un timp în care specializarea se impune de la sine prin apariţia unor 
domenii de nişă, Cecilia Caragea rămîne fidelă culturii enciclopedice şi valorilor morale 
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perene. Stabilită de mai multă vreme în Bucureşti, nu uită locul de unde a plecat, satul 
natal, un spaţiu impregnat de istorie, anii de şcoală parcurşi la Războieni şi Ocna Mureş. 
Recunoştinţa şi respectul, azi “flori” atât de rare, le găsim cultivate în tot ce întreprinde 
doamna Cecilia Caragea. Le identificăm în primul rând în valorizarea reperelor 
identităţii noastre şi promovarea acestora în spaţiul economic şi cultural ori de câte ori 
are aceste oportunităţi. Discreţia şi modestia conturează o personalitate care şi-a făcut 
din muncă un crez, o personalitate care face cinste comunităţii din care s-a ridicat până 
la statutul actual”.
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S-a născut la Ocna Mureş, în anul 1922, în ajunul praznicului Sfântului Ierarh 
Nicolae, primind numele Ioan, şi având ca naş de botez pe părintele Octavian Albini.

A trecut la cele veşnice în anul  2014 pe 11 Septembrie. În luna decembrie 2014, ar fi 
împlinit 92 de ani.

Şcoala primară o parcurge în Ocna Mureş (1930-1934) iar studiile gimnaziale în 
aceeaşi localitate între anii 1934-1938.  Urmează Liceul „Regele Ferdinand” din Turda 
între 1938-1942, apoi începe Facultatea de Filozofie din Bucureşti dar, în contextul 
stării de război,  întrerupe cursurile după doi ani pentru îndeplinirea stagiului militar 
la Regimentul nr.10 Călăraşi Sebeş. A urmat apoi Şcoala de ofiţeri din Sibiu şi Şcoala de 
ofiţeri de cavalerie din Târgovişte.

După terminarea celei de-a doua conflagraţii mondiale, îşi desăvârşeşte studiile de 
filozofie, luându-şi licenţa în anul 1946. A urmat apoi cursurile Seminarului de Pedagogie 
“ Titu Maiorescu “ din Bucureşti, specializarea Filozofie – Drept, luându-şi licenţa cu 
studiul “Timpul la Bergson”.

Între anii 1948-1951 a urmat Facultatea de Matematică-Fizică a Universităţii din 
Bucureşti, avându-i ca profesori pe binecunoscuţii Eugen Bădărău, Horea Hulubei şi 
Miron Niculescu, (pe atunci preşedintele Academiei Române), susţinându-şi lucrarea de 
diplomă în fizică, cu tema “Motoare asincrone”.

A urmat apoi la Iaşi, Institutul Politehnic, secţia mecano-energetică, susţinându-şi  
lucrarea de diplomă în domeniul termotehnicii.

Profesor de gimnaziu, monah – stareţ al mănăstirii Bucium
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În intervalul dintre studiile universitare, perioada 1947-1948, a funcţionat ca profesor 
la Gimnaziul din Ocna Mureş. Din toamna anului 1951 a predat la: Şcoala de Mecanică şi 
Chimie, Şcoala Pedagogică şi Şcoala nr. 21 din Iaşi. După o scurtă experienţă monahală, 
a predat ca dascăl, timp de 25 de ani, la Şcoala Generală din Ghermăneşti, pe malul 
Prutului.

Atras de viaţa ecleziastică, după ce şi-a luat licenţa la Politehnica din Iaşi (1957), 
şi-a dat demisia din învăţământ, devenind paracliser la Biserica din Bărboi. Aici, a fost 
rânduit la o seamă de munci precum: împletit coşuri, supravegherea atelierelor, tăiat 
lemne, la bucătărie, la cancelarie, lucru în grădină sau la câmp. S-a strămutat apoi la 
Mânăstirea Slatina (din părţile Fălticenilor) unde vieţuiau o seamă de părinţi duhovnici, 
precum Arsenie Papacioc, Adrian Hriţcu, etc.

În anul 1948, a fost primit la schitul Bucium, din părţile Iaşilor. La 100 de zile după 
intrarea în mănăstire a fost călugărit, la alte 100  de zile a fost hirotonit ierodiacon (prima 
treaptă a ierarhiei preoţeşti), apoi după 70 de zile a fost hirotonit ieromonah (călugăr cu 
funcţia de preot). După 1989, Înaltpreasfinţitul Daniel, preţuindu-l, l-a numit locţiitor 
de stareţ, ocupându-se de slujbele bisericii şi slujirea credincioşilor, asigurând integral 
cheltuielile mânăstirii. A fost stareţ până în anul 1999 când s-a retras, din proprie 
iniţiativă, din funcţia deţinută.

Amintindu-şi de Hrisostom Dănilă, “monahul mânăstirii de la răscrucea din Bucium, 
unde se înălţau Plopii fără soţ” ai lui Eminescu, Bogdan Lupescu mărturisea: “Strana sa 
e ultima dintr-un şir de vreo opt. Restul scaunelor sunt destul de lucioase, cafenii, nu 
prea uzate. Al lui are mânerele roase, albite. Un contrast evident. Acolo, aştepta zilnic 
credincioşii la spovedanie...”

Ierodiaconul  Serafim Pantea, scria despre marele duhovnic: “Era prin 1994 când l-am 
cunoscut pe părintele Hrisostom Dănilă de la Mănăstirea Bucium. Preafericitul Daniel 
era mitropolit la Iaşi pe vremea aceea iar eu aveam ascultare la reşedinţa mitropolitană. 
Înaltpreasfinţitul a hotărât să stea câteva zile la Mănăstirea Bucium, unde se retrăgea 
adeseori, fugind de agitaţia oraşului. Din îndatoririle pe care le aveam făcea parte şi 
aceea de a-l însoţi atunci când pleca undeva pentru mai mult de o zi. Mergeam ori eu, 
ori colegul meu de „suferinţă”, părintele Sofian. Acum era rândul meu. 

Pentru că eram destul de nou în această ascultare, Înaltpreasfinţitul m-a pus să scriu 
la maşină psalmul 50 în limba engleză. Ca să vadă şi cum scriu, şi cum stau cu engleza. 
Cu viteza de scriere nu aveam probleme dar nu citisem niciodată psalmi în engleză aşa 
că traducerea era cam din topor. 
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La un moment dat, intră un călugăr în vârstă, îmbrăcat foarte simplu dar curat. 
Avea privirea vioaie, faţa zâmbitoare şi se mişca fără zgomot, ca o pisică. „Părinte, ia 
veniţi încoace să vedeţi ce a scris fratele nostru” se aude vocea mitropolitului. Părintele 
vine şi ia hârtia cu „opera” mea aruncând o privire. Nu pare dezamăgit, nu râde de 
greşelile de exprimare sau de acord, dă doar din cap aprobator. „Ia spuneţi-i sfinţia 
voastră cum ar trebui să sune Psalmul 50 în engleză”. Acesta, lasă hârtia jos şi începe să 
recite în engleză cam cum l-ar spune un om obişnuit în română”.

„Părintele stareţ Hrisostom are trei facultăți” îmi spune mitropolitul, remarcă la care 
părintele nici nu se bucură, nici nu se întristează, continuă să mă privească cu dragoste 
și atât. „A fost și profesor de matematică. Tu dacă tot zici că ești cu calculatoarele poate 
ai ce vorbi cu el, poate te mai învață câte ceva”. Eu mă simt dintr-odată mic și nu mai 
știu ce să spun. Părintele îmi vede stinghereala și spune cu voce caldă privind spre mine 
„o să învețe și el, are timp”.

Atunci l-am văzut pentru prima dată pe părintele Hrisostom și mi-a rămas întipărit 
în minte ca un om mic de statură, care plutește pe deasupra tuturor cu multa lui smerenie. 
M-am interesat mai apoi de viața lui și am aflat cum a fost alungat din mănăstire de 
comuniști, cum a fost nevoit să alerge și să se nevoiască prin lume pentru ca după 25 de 
ani să fie primit înapoi în „Rai” cum numea el mănăstirea.

Iar Preasfințitul Calinic Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, i-a 
făcut un lapidar și semnificativ portret: “Părintele Hrisostom a fost un om cu viață sfântă, 
un profesor înțelept prin excelență, un călugăr, un slujitor și un duhovnic jertfelnic, cum 
rar îți este azi dat să mai întâlnești.”

                    Ioan Huszár şi Nicolae Adrian Dobra
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S-a născut în Ocna Mureş la 17 Iulie 1951, fiind descendent al revoluţionarului 
paşoptist ardelean, Petru Dobra, prefect al legiunii „Submontana” din oastea lui Avram 
Iancu.

A urmat şcoala primară şi gimnaziul în oraşul natal continuându-și pregătirea cu 
studii de arte plastice la Tîrgu Mureș și Cluj-Napoca (1965-1973).

A fost membru al cenaclului literar “Muguri”din Tîrgu Mureș, și al cenaclului literar  
“Tribuna” din Cluj.

Revine în Ocna Mureş ca instructor cultural la Casa Orăşenească de Cultură (1974). 
Devine membru al Cenaclului literar „Mihai Eminescu” din oraşul natal în care va activa 
practic tot restul vieţii. Efectuează o specializare în biblioteconomie la Braşov. Devine 
membru al Uniunii Etnografilor şi Folcloriştilor – Filiala Alba, în cadrul căreia activează 
până în 1989. În anul 1976 ocupă poziţia de coordonator cultural şi regizor la Clubul 
Uzinei de Produse Sodice şi parcurge o specializare în regie de teatru la Bucureşti. Este 
fondatorul Cenaclului literar „Maris”, aparţinând de Club, şi ocupă funcţia de preşedinte 
al acestuia până în 1989. Continuă activitatea la aceeaşi instituţie ca şef al Comisiei 
Culturale între 1990-1992.

Între anii 1990-2010 desfăşoară activităţi redacţionale la diferite gazete şi reviste. A 
fost unul dintre iniţiatorii şi redactorii gazetei „Curierul Uiorean”. A lucrat ca redactor 
al revistei „Tinereţea” din Bucureşti (1996-1997). Între 2005-2010 a fost redactor la 
cotidianul „Informaţia de Alba” din Alba Iulia. În Noiembrie 2006 a contribuit esenţial 
la reactualizarea Cenaclului „Mihai Eminescu”, sub egida Bibliotecii Orăşeneşti „Mircea 
Cenuşă” din Ocna Mureş. În Mai 2014 şi-a început colaborarea cu periodicul cultural 
alba-iulian „Paşii Profetului”.

Poet, prozator, animator cultural, jurnalist
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Deşi a realizat numeroase lucrări de pictură, împrăştiate acum pe la rude şi prieteni, 
a fost atras în special de poezie şi proză, acestea constituind în partea a doua a vieţii sale 
o nestăpânită pasiune.

A început publicaţiile de lucrări literare în volume colective la 21 de ani, în 1972. Astfel, 
a publicat versuri în numeroase ediţii ale anuarului literar „Poarta inimii”, al Comitetului 
de Cultură Alba (1972-1981). A colaborat la placheta de versuri „Recunoştiinţe” (Alba 
Iulia, 1974).

Este prezent cu poeme şi eseuri în antologiile „Arc peste timp”, editată de Consiliul 
General al UGSR şi Uniunea Scriitorilor (1977), „Noi vrem să ne unim cu ţara”, editată 
de Comitetul de Cultură Alba (1978) şi „Modestia ca floare de leac”, în Editura Grinta 
(Alba Iulia 2012).

A colaborat cu versuri la volumele: „Ţară vatră de eroi”, editat de Casa de Cultură 
Mihai Eminescu şi Cenaclul literar Gheorghe Şincai (Bucureşti, 1980) şi „Caietele Blaga”, 
în Editura Altip (Alba Iulia, 2012).

În 1984 îşi publică primul volum individual de versuri, „Cununile Aurarului”, 
în Editura Litera din Bucureşti. Urmează volumele de versuri: „Ferestre întrerupte”, 
„Întoarcerea lui Orfeu” şi „Castele de aer” (Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006, 
2007, 2007). O parte din versurile sale sunt traduse în limba franceză în volumul 
„Les ossements de l’étè” de către poeta ocnamureşeană Cristina Maria Şandru, volum 
apărut sub îndrumarea şi cu sprijinul doamnei conf.dr. Gabriela Adelaida Szigeti de la 
Universitatea Sorbona, Paris (Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2011).

Ultimele sale apariţii editoriale, cuprinzând versuri, sunt:
- „Scrisori din Thebaida” (Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2013),
- „Apocrifele deşertăciunii” (Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2014).

Activitatea sa de prozator se remarcă prin volumul „Ocna Mureş – monografie” 
(Editura Altip, Alba Iulia, 1996) şi este reluată apoi cu studiul monografic „Ocna Mureş 
în documente, legende şi amintiri” (Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2007). Tot în 
2007 publică, în aceeaşi editură, în colaborare cu Cristina Maria Şandru, volumul de 
cronici cultural-literare „Rostiri despre scriitori”.

Activitatea publicistică a lui Nicolae Dobra, reprezentând colaborări cu versuri, 
articole, reportaje, eseuri, recenzii şi cronici literare la reviste, este impresionantă. Este 
vorba de peste 130 poeme şi peste 300 de scrieri ce l-au făcut cunoscut în aproape toată 
ţara. Astfel, a publicat lucrări în revistele din Bucureşti: „Flacăra”, „Europa” şi „Tinereţea”; 
din  Cluj: „Tribuna”, „Echinox” şi „Steaua”; din Alba Iulia: „Unirea”, „Decembrie la Alba 
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Iulia”, „Unitatea”, „Ulpia Jurnal”, „Informaţia de Alba”şi „Discobolul”; din Constanţa: 
„Tomis”; din Timişoara: „Orizont”; din Târgu Mureş: „Vatra”; din Ocna Mureş: „Curierul 
Uiorean”; în revista on-line „Ecoul” (revistă apărută sub egida Asociaţiei Române 
pentru Patrimoniu), etc. Creţiile literare şi activitatea sa publicistică şi culturală au fost 
mediatizate pe posturile de televiziune: TVR1, Antena 1, TVR Cluj, la Radio Bucureşti, 
Radio Cluj şi Radio „Delta” din Ocna Mureş.

Tot impresionantă este colecţia de premii obţinute de Nicolae Dobra la diferite 
concursuri şi festivaluri naţionale de literatură, totalizând peste 20 de distincţii. Dintre 
acestea merită îndeosebi să fie amintite: 

- Premiul I pentru poezie la Concursul literar al Centrului de Cultură „Gheorghe 
Şincai”, Bucureşti, 1982,

- Premiul I la Concursul de Creaţie Literară, Alba Iulia, 1984,
- Premiul Comitetului Judeţean de Cultură Alba, la Festivalul „Lucian Blaga” din 

Sebeş, 1988,
- Premiul II poentru poezie la un colocviu al revistei „Discobolul”, Alba Iulia, 2006.

Trebuie prinse aici câteva dintre părerile exprimate de poeţi, scriitori, oameni 
de cultură, despre talentatul şi prolificul nostru concetăţean, Nicolae Dobra, pentru 
a-l cunoaşte mai bine şi a evidenţia capacitatea sa creatoare şi meritele în propăşirea 
culturală a oraşului natal.

„Stârnind nostalgii fermecătoare, poetul Nicolae Dobra se vrea un vizionar... 
Asemeni înţelepţilor daci, nu poate vorbi sincer decât dacă stă cu picioarele pe pământul 
de acasă... imaginându-se locuitor al unei cetăţi solare” scrie Cornel Nistea în revista 
„Unirea” (1984).

„Nicolae Dobra este un artizan al cuvântului... Pe lângă trăiri interioare puternice, pe 
lângă metaforă şi cantabilitate, poezia sa emană căldură şi culoare...” scrie Alexandrina 
Ionescu în revista „Steaua” (1984).

 „Nicolae Dobra exprimă calităţile unui poet grav, bun cizelator al versului... El scrie 
frumos, versul său are plinătate, sevă şi un anume patetism al ardelenilor...” scrie  Ion 
Arieşanu în revista „Orizont” (1985).

„Nicolae Dobra şi-a făcut din cuvânt un atelier de aurar, în care sunt îngrămădite 
gânduri, cârţi, manuscrise, nopţile albe ale sufletului. Şi scrie, şi scrie...” redă Ion 
Mărgineanu în revista „Ulpia Jurnal”(2005).

„Nicolae Dobra e un templu straniu de mistere, populat de tăcerile aride şi 
visătorii risipelor, acea nevindecare ce nu are alternative... , singurătate întrupată de 
aceste ferestre neîntrerupte, adică adevărata poezie...” scrie Ion Mărgineanu în revista 
„Informatia de Alba” (2006).

„Constatăm disponibilităţile diferite ale poetului Nicolae Dobra, de la forma clasică, 
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cu catrene atent construite, cum sunt sonetele, la formele moderne ale versului liber... 
Întrebările grave pe care şi le pune poetul fac trimitere la o bogată lectură, ce ajunge 
dincolo de spaţiul românesc...” scrie Cornel Nistea în revista „Unirea” (2006).

„Nicolae Dobra, această albie de singurătate şi tristeţe, ciopleşte mereu freamătul 
cuvântului, îl unge cu malurile Mureşului, până la forma Duhului, şi îl trimite în lume..., 
suficient să fie remarcat, să rămână chiar moaştele lui Orfeu, luate ca o întoarcere 
benefică...” scrie Ion Mărgineanu în revista „Ulpia Jurnal”(2007).

„Ajuns la deplinătatea confesiunilor poetice, stăpân pe modelarea versului 
şi pe profunzimile pe care acesta le implică Nicolae Dobra dăruieşte literaturii şi 
contemporanilor săi o lumină cu desăvârşire expresivă, încondeiată pe zarea cuvântului, 
propunându-ne o poezie dură, împlinită graţie unor complexe mijloace de expresie, 
care poartă amprenta inconfundabilă a manierei sale prozodice plină de vitalitate şi 
aplomb...” scrie Cristina Maria Şandru în revista „Informatia de Alba” (2008).

În volumul „Modestia ca floare de leac” (2012), scriitorul Ion Mărgineanu prezintă 
un excelent profil uman şi spiritual al concetăţeanului nostru, din care extragem: 

„De la bunătate se trage numele lui, de la om bun şi inimos, darnic şi ospitalier. Îşi 
duce viaţa, acum când a tras o linie de demarcaţie între profesii şi angajamente sociale, 
culturale şi de civilizaţie, în sensul apropierii afective multiple de poezie, memorialistică, 
de-o viaţă pe care doar versul i-o poate da cu deamănuntul, contopindu-se cu mirifica 
răspântie a visului, acolo, într-un oraş molcom, unde şi cuvintele stau pe nişte gropi 
adânci, pline de apă şi sare, formând o lume a tenebrelor, a dezechilibrului: Ocna Mureş, 
acest colţ de ţară în care curajul de a supravieţui este chiar asul din mânecă.

De la viaţa de cenaclu, de la întâlnirile noastre în care rumegam imagini şi metafore, 
până la autorul de astăzi, Nicolae Dobra a parcurs un drum lung al demnităţii şi 
înţelepciunii, restituind lumii segmente de trudă, iubire şi singurătate, versuri încărcate 
de terapia nopţilor albe, în care cititorul îşi recunoaşte propriile sale sentimente, ceea 
ce-i aduce respect, angajament şi pasul mereu în faţă al lucidităţii. Nicolae Dobra este 
chiar pasul în faţă al poeziei, care îl obligă să iasă din modestie, să ia taurul de coarne, 
să-şi impună scriitura încărcată de sens.

Oraşului Ocna Mureş i-a dăruit viaţa lui. A venit rândul acestuia să-l răsplătească!”.

                                                                                 Mircea Aurel Ciugudean
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JANCSÓ ELEMÉR 

S-a născut la 10 aprilie 1905 în Ocna Mureş şi a trecut în nefiinţă la 12 Noiembrie 
1971, la Cluj-Napoca. A parcurs şcoala la Colegiul Reformat din Cluj.  A urmat studiile 
superioare, între 1922-1927, la Universitatea Eötvös din Ungaria si apoi la Universitatea 
Sorbona din Paris, unde şi-a susţinut şi doctoratul.

Preocupat de particularităţile fenomenului cultural din interiorul arcului carpatic, 
a elaborat şi a publicat, începând cu anul 1939, în ziarele, revistele şi gazetele vremii, 
numeroase articole şi lucrări vizând istoria şi literatura transilvană, precum şi o serie de 
rare şi preţioase manuscrise aparţinând spiritualităţii ardelene.

În perioada 1942-1945 a lucrat în învăţământ ca profesor, depunând apoi o laborioasă 
activitate la Institutul de Cercetare din Transilvania. A devenit, în cele din urmă, profesor 
la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, unde a ocupat şi funcţia de şef al 
Departamentului de limbă maghiară.

A publicat numeroase cărţi şi studii pe teme literar-culturale, precum:
- Africa de Nord (Cluj, 1931),
- Északi rokonaiknal (Oradea, 1932),
- Cincisprezece ani de poezie maghiară din Transilvania (Cluj, 1934),
- Viaţa literară din Transilvania, din 1918 până în prezent (Budapesta, 1935),
- Az erdélyi maghiarság életsorsa nevelés ügyének tükrében, 1914-1934 (Budapesta, 

1935),
- Rolul Francmasoneriei în literatura şi cultura maghiară a secolului al XVIII-lea 

(Cluj, 1936),
- Az erdélyi szinészet höskora (Cluj, 1939),
- Viaţa şi opera lui Reményik Sàndor (Cluj, 1942),

Istoric şi critic literar
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- Viaţa şi opera lui Bölöni Farkas Sàndor, 1795-1842 (Cluj, 1942), 
- Az Erdélyi Magyar Nyelvmivelö Társoság iratai (Bucureşti, 1955),
- Literatura maghiară şi epoca Luminilor (Bucureşti, 1969),
- Irodalomtörténet és idöszerüség. Irodalomtötténelmi tanulmányok, 1929-1970 

(postum, Bucureşti, 1972),
- Studii, articole, portrete şi cronici, 1928-1971 (postum, Bucureşti, 1976).

A fost membru titular al Uniunii scriitorilor – Filiala Cluj şi Membru al Academiei 
de Ştiinţe Politice.

Jancsó Elemér (critic literar, istoric, profesor universitar, scriitor, editor şi 
academician) rămâne în patrimoniul valoric al localităţii Ocna Mureş ca un indubitabil 
reper intelectual, un reliefant literat din prima jumătate a veacului trecut şi unul dintre 
glasurile cele mai pertinente ale publicisticii din Transilvania cât şi din întregul cuprins al 
spaţiului românesc. Scrierile sale reliefează nu numai erudiţia ci şi respectul nedisimulat 
faţă de caracteristicile istoriei şi culturii ardelene – domenii pe care le-a preţuit constant 
pe parcursul întregii sale vieţi.

Ca semnatar al prezentelor aserţiuni, am considerat că evocarea şi aducerea în prim 
plan a acestei personalităţi uiorene, este o adevărată datorie de onoare. E oarecum 
regretabil că azi, pentru tânăra generaţie, spre pildă, literatul Jancsó Elemér este aproape 
necunoscut, ori că, în cel mai bun caz, semnifică una din multele ipostaze ale trecutului. 
Cred însă cu tărie că evocarea unor iluştri înaintaşi, precum acest strălucit concitadin al 
nostru din vremurile de odinioară, este mai mult decât necesară, căci cine nu preţuieşte 
trecutul, nu va dobândi temeiurile esenţiale pentru desăvârşirea unui viitor elevat şi 
benefic.

                                                                              Nicolae Adrian Dobra  
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LUCIAN FUFEZESCU

S-a născut la 9 decembrie 1958 în localitatea Teiuş (Judeţul Alba). A parcurs şcoala 
primară în satul Beldiu, gimnaziul în Teiuş, Liceul Pedagogic din Abrud. Apoi a urmat 
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, pe care a absolvit-o cu 9,56.

Este compozitor şi profesor cu gradul didactic I, remarcându-se totodată în spaţiul 
spiritualităţii ca textier de muzică uşoară, poet şi publicist. Într-o amplă prezentare a 
profilului său artistic, cotidianul „Informaţia de Alba” (din 28 Noiembrie 2007) îl definea 
ca fiind unul „dintre cei mai activi animatori culturali din melegurile albaiuliene”.

Perioada celor mai reliefante realizări profesionale coincide cu angajarea sa la Clubul 
Copiilor din Ocna Mureş, începând cu anul scolar 1985/86. În această instituţie a activat 
timp de 24 de ani, din care 12 ani a ocupat funcţia de director. În calitate de coordonator al 
cercului de muzică vocal-instrumentală, a predat lecţii de canto, orgă, percuţie şi chitară. 
Cu formaţiile vocal-instrumentale ale elevilor înstruiţi de el, a participat la festivalurile 
interjudeţene şi naţionale din oraşele Vatra Dornei, Baia Mare, Botoşani, Siret, Tăşnad, 
Calafat, Gălăciuc-Vrancea, Năvodari şi la Palatul Copiilor din Bucureşti, acţiuni care 
s-au concretizat prin aducerea în patrimoniul artistic al oraşului Ocna Mureş a peste 100 
de premii, din care 36 – premii I. 

Piesele muzicale compuse de Lucian Fufezescu au fost difuzate pe postul Radio Cluj, 
în studiourile căruia formaţiile elevilor instruiţi de el au înregistrat câteva albume, alături 
de nume consacrate ca Ducu Bertzi şi Ilie Micolov. A compus imnul taberei de copii din 
Năvodari, cântecul generic al Festivalului Naţional „Ursuleţul de Aur” din Baia Mare, 
imnul şcolii „Lucian Blaga” din Ocna Mureş, etc. A înfiinţat şi a coordonat Festivalul 
Interjudeţean „Balada florilor” desfăşurat la Ocna Mureş.

 

Profesor, muzician, publicist
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Ca poet, a debutat editorial cu versuri în volumul „Excelsior” (antologie literară 
cu lucrările participanţilor la Concursul de creaţie literară „Tinere condeie”, Bucureşti, 
1976). A colaborat cu versuri la anuarul de literatură „Poarta inimii’, Alba Iulia, 1982. 
Versurile sale au fost incluse în Ediţia a II-a a antologiei „Excelsior”, Bucureşti, 1977. În 
anul 2007, a tipărit la editura „Mediamuzica” a Academiei „Gheorghe Dima din Cluj, 
placheta de muzică pentru copii, „Balada florilor”. În anul 2010 îi apare volumul propriu 
de poeme, întitulat „La răscruce de sentimente” (Editura Napoca Star, Cluj-Napoca). 

În anul 2012, creaţiile sale lirice sunt incluse în cartea de grup „Caietele Blaga”, editată 
de „Altip” Alba Iulia. În cadrul volumului am inserat următoarea apreciere (pag. 140): 
„Cunoscător la prozodiei, Lucian Fufezescu descoperă ipostazele esenţiale ale lumii din 
detaliile vieţii, timpului, profunzimilor contemplative şi incertitudinilor pământene. Iar 
cuvântul îi este camarad onest în tainica aventură a stihului...”

În postfaţă la placheta „La răscruce de sentimente”, Bazil Gruia scria: „Se poate 
remarca în creaţia poetului Lucian Fufezescu o îmbinare fericită între diverse stiluri, 
ceea ce îi conferă o profundă originalitate şi o frumuseţe stilistică aparte.Majoritatea 
poeziilor reliefează, din punct de vedere tematic, un profund angajament social, 
dezvoltat dintr-un zbucium lăuntric benefic şi luminos...”

Referitor la aceeaşi plachetă, am scris în recenzia din cotidianul „Informaţia de Alba”: 
...reprezintă debutul editorial al poetului Lucian Fufezescu, cuprinzând meditaţii asupra 
vieţii din care transpare neliniştea scrutării universului interior. Tabloul imagistic al 
viziunii sale creatoare este amplu, dinamic, cu o expresivă policromie emoţională... Până 
şi starea de melancolie pare a eschiva muzicalitatea facilă şi ornamentală, în favoarea 
unor valenţe lucide, atemporale... Şi nu e mai puţin adevărat că versurile împlinite în 
această plachetă se înscriu pe orbita celor mai bune tradiţii ale liricii ardelene...”

     

                                                                                  Nicolae Adrian Dobra
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GRIGORE GHICA

Judecătorul şi apoi profesorul Grigore Ghica s-a născut la Iaşi în 26 Iulie 1899, 
reprezentând a 12-a generaţie a nobilei şi renumitei familii Ghica, contributoare vrednică 
la istoria şi progresul Moldovei şi al României. Lăudându-se mai târziu unui profesor că 
el a văzut secolul 19 (jumătate de an) acesta i-a răspuns: „Mai bine zis, secolul 19 te-a 
văzut pe dumneata!” Străbunicul său, principele Grigore Alexandru Ghica, a fost ultimul 
domnitor al Moldovei (1849-1856), dinaintea unirii acesteia cu Muntenia.

Tatăl lui, Grigorie Ghica, a fost ataşat militar al României la Viena. A avut posibilitatea 
să-şi şcoleze fiul la unele dintre cele mai renumite instituţii. Acesta a făcut astfel liceul la 
Geneva şi apoi facultatea de drept la Paris. A stăpânit excelent limbile franceză, germană, 
greacă şi latină. A dobândit o cultură impresionantă în domeniul literaturii universale, al 
istoriei, al artei, al astronomiei, etc. A devenit judecător, şi întors în ţară, a ocupat această 
funcţie în oraşul Cahul din Basarabia unită cu România. 

Nu ştim multe lucruri din această perioadă a vieţii magistratului dar vom încerca 
să le mai aflăm de la rudele lui, ce sunt încă în viaţă la Lausanne. Cert este că nu a fost 
căsătorit. A practicat numeroase sporturi şi apicultura. La ocuparea Basarabiei de ruşi, în 
1944, Grigore Ghica s-a retras la Iaşi, lângă alţi membri ai familiei.

Când guvernul comunist a început prigoana împotriva intelectualilor proveniţi din 
familii bogate, prin anul 1948, Grigore Ghica a fost trimis cu domiciliu forţat la Ocna 
Mureş. La fel s-a întâmplat şi cu alţi doi fraţi ai săi ori alte rude, care au fost distanţaţi 
la maximum în ţară şi cu interdicţie de a lua legătura între ei. Puteau doar să participe, 
escortaţi de miliţie, la o eventuală înmormântare în familie. Nu aveau dreptul de a se 
angaja în seviciu decât în munci necalificate!

Judecător, profesor de franceză
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Grigore Ghica a devenit astfel un concetățean al ocnenilor, dar unul cu un caracter 
extrem de puternic. S-a luptat cu viaţa grea ce i-a fost hărăzită şi nu s-a plâns niciodată 
(nici nu avea voie, pentru că ar fi fost imediat întemniţat!). A devenit profesor particular 
de limbi străine, mai ales de franceză, şi apicultor. A reuşit astfel, la limită, să se întreţină 
şi să-şi plătească chiria pe camera ocupată undeva pe „Şicater”, în colţ cu strada Horea.

A putut, nu ştiu cum, să-şi aducă la Ocna o mare parte din cărţile sale, umplând un 
perete cu rafturi în camera lui relativ încăpătoare. Împrumuta cărţi la toţi cei cu care 
lucra. A „împrăştiat” în Ocna Mureş o mare parte din vasta lui cultură, devenind repede 
cunoscut şi respectat ca „Monsieur Ghica”.

A venit şi întâmplarea ca eu să-i devin elev. Era în vara de după terminarea clasei a 
IV-a. Locuiam în faţa gării (vechi) şi aveam ca bun prieten un copil, Vasile Păsat, venit 
în perioada foametei din Moldova, spre îngrijire, la o familie ce locuia în spatele gării. 
Era familia unui inginer de la fabrica de tutun, devenit mai târziu poate cel mai mare 
specialist în tabac din ţară, fiind dus ca expert la Ministerul Industriei Alimentare, la 
Bucureşti. Această familie a dat o educaţie deosebită prietenului Vasile iar mai apoi şi 
nouă, alţi copii. L-au înscris pe Vasile la lecţiile particulare de franceză cu Monsieur 
Ghica. Vasile mi-a sugerat şi mie să merg la prima lecţie. 

Am asistat, şi profesorul m-a cucerit de la început. A mai trebuit doar să-l rog pe 
tatăl meu să accepte plata orelor (cu „jenanta” sumă de 25 lei pe lună, adică 2% din salar, 
pentru două şedinţe de două ore fiecare, pe săptămână). Mai târziu, am trecut chiar 
la trei şedinţe săptămânale dar acestea au fost o adevărată plăcere. În cei şase ani cât 
am urmat lecţiile de franceză l-am cunoscut şi îndrăgit pe Monsieur Ghica. Dar toate 
familiile copiiilor ce învăţau cu el l-au îndrăgit şi omenit. Era primit mereu cu prăjituri 
calde, „specialitatea casei”, pe rând, pentru că lecţiile se ţineau itinerant pe la casele 
noastre. Era extrem de politicos, respectuos, modest şi spiritual – devenind repede un 
adevărat prieten al familiilor ce l-au cunoscut.

Alături de studiul limbii franceze, profesorul ne-a transmis un enorm volum de 
învăţături de comportament, cultură, sport şi chiar astronomie. Lecţiile se ţineau nu 
numai în casă ci şi în parc, la patinoar, pe Banţa, la biblioteci, la ştrand, la Mureş, etc. 
Caietele noastre erau periodic controlate de părinţi, mai mult din curiozitatea de a vedea 
şirul de pisici şi şoricei, în ordine descrescătoare, desenaţi de Monsieur Ghica, pentru 
a marca greşelile de diferite gravităţi, făcute de noi la traducerea unui text românesc în 
franceză (tema de casă). Motanii negri de la începutul şirului erau arcuiţi şi cu urmări 
neplăcute...

De educaţia „Ghica” au profitat zeci de copii din Ocna, an de an, devenind mai culţi, 
mai serioşi la scoală, pe stradă şi acasă. Iar mai apoi, au devenit absolvenţi deosebiţi de 
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studii superioare, cu cariere speciale. Pe atunci liceul se termina cu clasa a 10-a. Ajunsesem 
în faza în care îl traduceam pe scriitorul francez Alphonse Daudet în română şi pe 
Mihail Sadoveanu – în franceză (traduceri literare). Era cât pe ce să urmez facultatea de 
filologie, limba română şi franceză, atât eram de îndrăgostit de aceste lucruri. În toamna 
lui 1957 am câştigat însă o bursă la Facultatea de electrotehnică din Timişoara dar, în 
vacanţe, primul „prieten” vizitat era Monsieur Ghica. Limba învăţată cu el mi-a folosit 
surprinzător de mult în profesia aleasă, ce a inclus mai multe specializării şi publicări în 
Franţa. În primul rând însă, Monsieur Ghica m-a făcut să-mi doresc să văd Parisul.

Monsieur Ghica a rămas la Ocna Mureş până la sfârşitul vieţii lui relativ scurte. 
A decedat, dacă bine îmi amintesc, la 66 de ani, prin 1966 (dată poate inexactă, în 
arborele genealogic al familiei figurând însă 1966). Colegii mei de franceză or fi fost la 
înmormântare dar pe mine m-au anunţat abia mai târziu de tragicul eveniment (eram la 
Timişoara). Nu puţini au fost cei ce l-au plâns pe omul care şi-a legat mulţi ani din viaţă 
(18 ani) de oraşul nostru, dând tot ce avea mai bun: cultura şi sufletul lui.

Nu ştiu dacă s-a păstrat mormântul lui la Ocna dar pe Internet există o poză din 
Cimitirul Belu din Bucureşti, cu un mormânt purtând o plăcuţă cu numele şi anii lui. 
Familia l-a strămutat, se pare, de la Ocna. Poate, odată, îl vom comemora şi vom pune 
unei străzi numele lui!

     

                                                                                  Mircea Aurel Ciugudean
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FELICIA GICOVAN

S-a născut la 28 Februarie 1948 în orasul Turda. A parcurs aici şcoala primară şi apoi 
liceul. A continuat studiile la Facultatea de Filologie a Universităţii „Babeş Bolyai” din 
Cluj-Napoca, secţia română-franceză.

După terminarea studiilor, în 1971, devine profesoară la Şcoala „Lucian Blaga” 
din Ocna Mureş, unde a lucrat 36 de ani, dedicându-se activităţii didactice dar, graţie 
disponibilităţilor de creaţie literară, şi promovării publicisticii şi spiritualităţii uiorene. 
Ultimii patru ani de activitate didactică i-a petrecut la Liceul „Petru Maior”.

Până în anul 1989 a fost membră a Cenaclului Literar  „Mihai Eminescu” din 
Ocna Mureş – cenaclu în cadrul căruia a ocupat funcţia de preşedinte, în perioada 
cea mai fertilă a acestui cerc artistic. În Noiembrie 2006, a contribuit la revitalizarea şi 
reorganizarea acestui cenaclu.

A debutat cu versuri în revista „Echinox” din Cluj-Napoca, în 1986. A colaborat 
la publicaţiile „Tribuna”, „Steaua”, „Unirea”, „Realitatea”, „Mesaj evanghelic”, „Credinţa 
străbună”, „Algoritm literar” (Sibiu), „Poesis” (Satu Mare), etc.

A câştigat însemnate premii la diferite concursuri şi festivaluri naţionale de creaţie 
literară, precum „Festivalul de poezie religioasă – La început a fost cuvântul” – Bucureşti, 
ediţiile din anii 1992 şi 1994.

A apărut în volumele:
- „Dintr-o patrie de taină”, poeme, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2002,
- Dicţionar de termeni literari pentru elevi”, în colaborare cu prof. Maria Dănilă, 

Tipografia Arhiepiscopiei Ortodoxe, Alba Iulia, 2002,

Profersoară de liceu şi publicistă
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- Antologia de versuri „Caietele Blaga”, editura Altip, 2012, apărută sub auspiciile 
Consiliului Judeţean Alba şi Bibliotecii „Lucian Blaga”,

- Volume de proză tradusă în limbile italiană şi germană (în colaborare).
 
În prefaţa plachetei de versuri „Dintr-o patrie de taină” (2002), poetul Adrian 

Dumitru afirmă: „Felicia Gicovan meditează la refacerea chipului dumnezeiesc din om, 
la conştiinţa ortodoxă a neamului nostru, la bucuria luminii dumnezeiesti, la dorul 
după o altă împărăţie, aceea a unei transcendente patrii de taină, a unui luminat 
Ierusalim ceresc...”

 
În „Informaţia de Alba” din 12 Februarie 2005 am scris: „Placheta de versuri 

întitulată „Dintr-o patrie de taină”, dezvăluie aspiraţia către sursa christică a lumii 
spirituale, conturul frazei lirice fiind ferecat în cugetarea densă şi sacramentală... 
Lecturând cartea, putem conchide că adevărata poezie este o rugă, iar adevărata rugă 
este cel mai expresiv poem...”

 
În volumul „Rostiri despre scriitori”, (Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2007) 

am afirmat: „Felicia Gicovan s-a remarcat în spiritualitatea oraşului Ocna Mureş ca 
o remacabilă poetă, înzestrată cu o sensibilitate aparte şi un autentic har artistic... Şi 
desigur nu greşesc afirmând că, graţie poeziilor sale, universul miraculos al stihurilor e 
mai bogat cu o iluminare.”

 
De asemenea, am cuprins în antologia de poezie „Caietele Blaga” (Editura Altip, 

Alba Iulia, 2012) următoarea apreciere: „Adâncindu-se în nesaţiul spiritualităţii creştine, 
Felicia Gicovan redescoperă, atât pentru sine cât şi poentru semeni, făgaşele – deopotrivă 
celeste şi telurice – ale credinţei dătătoare de iluminări şi sensuri existenţiale”.

                             Nicolae Adrian Dobra
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MELANIA IACOB

S-a născut la 6 Ianuarie 1929 în comuna Teiuş din judeţul Alba, cu numele de familie 
Truţia. A urmat şcoala primară în Teiuş şi apoi Gimnaziul Comercial din Ocna Mureş. 
În 1945 intră prin examen de admitere la Liceul Comercial din Cluj şi la terminarea 
acestuia, în 1949, este repartizată la Intreprinderea Comercială “Clujul”. 

În 1950, reuşeşte la examenul de admitere de la facultatea de Chimie a Universităţii 
Victor Babeş din Cluj, la cursurile serale. În 1954 susţine Examenul de Stat şi obţine 
diploma Facultăţii de Chimie – Secţia Pedagogie. Este repartizată ca profesor de chimie 
la Şcoala Medie Mixtă (Liceul) din Ocna Mureş. 

Am avut onoarea să-i fiu elev din acel an la liceu şi, deşi chimia nu era materia mea 
preferată, a trebuit să o învăţ la fel de bine ca pe alte discipline, spre a mă menţine între 
cei mai buni elevi ai clasei şi pentru a nu-i face de ruşine pe părinţii mei. Lecţiile de 
chimie cu Doamna profesoară Iacob Melania erau de nivel ridicat dar uşor de înţeles şi 
de reţinut. Dânsa s-a străduit să ne facă să îndrăgim chimia şi, în bună măsură a reuşit. 

Ne-am însuşit limbajul chimiei şi fenomenele chimice. Am reţinut structura şi 
proprietăţile substanţelor apoi utilitatea lor în practică. Ne-am întâlnit pentru prima 
dată cu reacţiile chimice, beneficiind de primele materiale didactice aduse de profesoara 
noastră.

Prin clasa a zecea (1956/57) am reuşit să înţeleg şi să reţin întreg tabelul lui Mendeleev, 
coloană cu coloană (inclusiv lista lantanidelor). Astfel, în primul an de facultate la 
Electrotehnica din Timişoara, am luat o notă de zece (extrem de rară) la examenul ultra-
dificil de chimie, punând pe tablă, fără pregătire în bancă, tabelul cu pricina şi lantanidele, 
uimind profesoara şi colegii (dovedind că proveneam dintr-un oraş al chimiei !).

Profesoară de liceu
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În anii ce au urmat, doamna profesoară Iacob a reuşit să organizeze un laborator 
de chimie, pe care l-a dotat cu ustensile şi materiale. A organizat un Cerc de Chimie 
pregătind elevii participanţi la olimpiadele de chimie până la faza natională. S-a dedicat 
şi pregătirii a numeroşi elevi pentru admitere la facultăţi de chimie, obţinând rezultate 
foarte bune. Mulţi din elevii pregătiţi  de dânsa, din ambele licee ale oraşului, au reuşit să 
urmeze astfel studii superioare de chimie.

În cadrul comisiei metodice din liceu, al cercurilor pedagogice şi al Casei Corpului 
Didactic din Alba Iulia, a ţinut numeroase lecţii deschise şi referate. A făcut parte din 
numeroase comisii de examen de maturitate şi bacalaureat din mai multe oraşe ale 
judeţului Cluj şi chiar din comisia de examen de admitere de la Institutul Medico-
Farmaceutic Cluj. A participat la numeroase cursuri de perfecţionare, studiind în 
permanenţă, şi a obţinut astfel toate gradele didactice.

Ca diriginte al multor clase de elevi s-a preocupat de formarea unor colective unite şi 
responsabile, îndrumând elevii spre seriozitate şi perseverenţă în muncă, spre conduită 
ireproşabilă în şcoală şi în societate. A fost îndrăgită de elevi şi a devenit un profesor 
model care nu putea să lipsească la întâlnirile de peste ani ale absolvenţilor, conducând 
cu astfel de prilejuri lecţiile festive şi bucurându-se de succesele acestora. 

În 1977 a preluat postul de profesor de chimie la Liceul Industrial de Chimie din 
Ocna Mureş, pregătind şi acolo zece promoţii de elevi, dintre care mulţi au urmat studii 
superioare de profil. S-a pensionat în 1986, după ce a asigurat pregătirea în chimie a 
peste 30 de promoţii de elevi. Dar a fost mereu împreună cu elevii săi la sărbătorile şi 
revederile de la liceele în care a activat. Longevitatea sa, pe care i-o dorim extinsă astfel 
încât să bată recordul oraşului nostru drag, a făcut ca la întâlnirile de 50, 60 de ani să fie 
singura profesoară în viaţă care să ne amintească anii de liceu şi să ne facă să ne simţim 
încă tineri.

Atiutudinea Domniei Sale faţă de învăţământ a fost exemplară. Afirma „a fi dascăl 
nu este o meserie ci o misiune – aceea de a forma oameni buni”. Prin acestă poziţie 
Dânsa şi-a adus o contribuţie importantă la „revărsarea debordantă” de cariere reuşite 
ale tinerilor din Ocna Mureş, cu care ne mândrim fără rezerve.

                                                                   Mircea Aurel Ciugudean
                                                                 (Folosind date din cartea aniversară a Liceului Industrial de Chimie, 

                                                               realizată de prof. Maria Rasa şi prof. Ion Vinţeler)
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TIBERIU INCZE

S-a născut la 26 August 1933 în Ocna Mureş şi a urmat aici şcoala primară şi gimnaziul. 
Liceul l-a parcurs la Targu Mureş şi Aiud, unde, pe lângă noţiunile de cultură generală, 
dobândeşte temeinice cunoştinţe din domeniul tradiţiilor şi etosului românilor, maghiarilor 
şi germaniilor din meleagurile ardelene. 

Îşi desăvârşeşte statutul profesional la Facultatea de Mecanică a Politehnicii din Cluj, 
remarcându-se ca un student eminent, care a obţinut diploma cu excelenţă.

După încheierea studiilor superioare a fost repartizat la Oradea dar chemarea plaiurilor 
natale l-au determinat să revină în Ocna Mureş, încredinţat fiind că pentru desăvârşirea 
menirii sale ca om între oameni şi specialist în activităţi industriale, nu este neapărat nevoie 
să  fi plecat într-o mare metropolă sau în altă ţară.

Ca inginer mecanic la, renumitele pe atunci, Uzine de Produse Sodice din localitatea 
de baştină, a fost numit Şef al Atelierului de Proiectare – sector important în angrenajul 
producţiei de sodă. Din această poziţie a contribuit esenţial la elaborarea unor noi 
tehnologii, la realizarea unor noi utilaje destinate să mărească producţia şi să micşoreze 
costurile de fabricaţie.

Totodată, a pus bazele unei arhive de documentaţii tehnice, părţi desenate şi memorii 
datând de la începuturile activităţii industriale în această uzină.

După anul 1989, s-a implicat în viata politică, năzuind cu sinceritate că va putea 
contribui la revigorarea economico-politică a ţării. Devine senator de Alba în Parlamentul 
României, din partea grupării politice UDMR, în legislatura 1992-1996. 

În această calitate a iniţiat, în folosul concitadinilor săi, un proiect de refacere a 
sistemului de canalizare a apelor pluviale în Ocna Mureş, izbutind să obţină aprobarea 

Inginer, fost senator în Parlament
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acestuia şi prevederea fondurilor necesare. Din păcate aceste fonduri nu au mai fost alocate 
fiind redirijate spre Institutul de Cercetări în domeniul Geologiei.

În aceeaşi perioadă,  senatorul Tiberiu Incze a prezentat în plenul Parlamentului un 
memoriu semnat de peste 500 de personalităţi ocnamureşene, care solicitau constituirea 
unei echipe de specialişti menite să efectueze o expertiză geologică în vederea stopării şi 
preîntâmpinării surpărilor de teren din zona vechilor exploatări a masivului de sare, fapt ce 
a determinat dezbateri de amploare în presă precum şi la posturile de radio şi televiziune.

Inginerul Tiberiu Incze a fost un om al ideilor inovatoare, un remarcabil diplomat, 
cu un înnăscut simţ al înţelegerii şi dialogului. Pe durata activităţii sale în industrie, s-a 
dovedit un făuritor de caractere profesionale, un mediator între proiectare şi producţie. 
Înafara activităţilor de serviciu, l-am cunoscut ca fiind un pasionat de viticultură, dar 
mai cu seamă, în postura unui colecţionar de lucrări de artă, în special tablouri în ulei. 
Predilecţia aceasta a fost alimentată şi de bunele relaţii pe care le-a întreţinut cu unchiul 
său, vestitul pictor al Dejului, Janos Incze.

Una dintre mărturisirile lui îi reliefează sugestiv profilul moral: „Nu am primit niciodată 
cadouri şi ciubucuri de la nimeni, şi nu am dat vreodată stimulente materiale cuiva!”

                                                                                             Ioan Huszár
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ŞTEFAN IONESCU

S-a născut la 10 Octombrie 1938 în oraşul Alexandria, judeţul Teleorman. A trecut în 
nefiinţă la 10 Octombrie 2004 în oraşul Târgu Mureş. A parcurs şcolile din Alexandria, 
urmând apoi Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Odiseea terestră pe care a parcurs-o l-a purtat pe „Fane” (aşa cum îl numeau prietenii 
şi apropiaţii săi) din meleagurile natale, de pe malul râului Vedea, ce străbătea întinderile 
mănoase ale Câmpiei Române, tocmai în inima Transilvaniei, în mica urbe provincială 
Ocna Mureş. Aceasta a devenit locul ales al visurilor sale, transpuse în sensibilitatea 
poemelor, în rigurozitatea prozei şi reportajelor, şi unde totodată şi-a găsit părtaşa de 
viaţă, alături de care, reîmpământenindu-se printre ardeleni, a început să se considere un 
om al locului. A participat astfel precum un autohton autentic la efervescenţa culturală a 
localităţii de la poalele colinei Banţa.

A fost un membru marcant al Cenaclului literar „Mihai Eminescu”, contribuind, alături 
de fondatori, (Ioan Hanca şi Remus Mihălţan) la realizarea acestui nucleu artistic.

A debutat în paginile Almanahului „Unirea” din Alba Iulia (1972) cu poeme de o 
remarcabilă sensibilitate, fapt ce a atras după sine includerea sa în rândurile celor mai 
înzestraţi mânuitori ai prozodiei din cuprinsul judeţului. A publicat versuri, proză scurtă şi 
reportaje în cărţi de grup, în anuarul literar „Poarta inimii”, editat de Comitetul de Cultură 
Alba (între anii 1973-1979), în antologii şi culegeri, colaborând totodată la revistele şi 
gazetele „Unirea” (Alba Iulia), „Echinox”, „Steaua” şi „Tribuna” (Cluj-Napoca), „Orizont” 
(Timişoara), „Vatra” (Târgu Mureş), etc.

Ataşamentul lui Ştefan Ionescu faţă de meleagurile ocnamureşene se reliefează şi în 
materialul „Confesiuni”, publicat în „Poarta inimii” (1976), incluzând mărturisiri de suflet, 
din care reproduc o secvenţă edificatoare: „De 2000 de ani încoace, de la venirea romanilor, 

Jurist, poet, prozator
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drumul sării n-a cunoscut întrerupere. Sarea a fost sângele cald care a menţinut viata 
in Ocna Mureş. Dar adâncul de sare ne-a fost când prieten când duşman, după cum a 
bătut vântul istoriei. Sarea s-a îmbibat în noi dulce-amar, din strămoş în strămoş. Chipul 
„şovagăului” (minerului) este săpat în această sare. Să nu-i judeci aspru pe ai tăi! Sarea 
a pătruns în ei, i-a asprit poate, dar şovagăii sunt buni la inimă...,dârzi, hotărâţi, buni 
prieteni, gata oricând să-ţi sară în ajutor. Poate vorba lor a păstrat ceva din asprimea 
adâncurilor, puţină răceală, care te face la început să crezi că aceşti oameni îţi acordă cu 
greu prietenia lor, dar odată acordată, poţi fi sigur că aceasta este trainică şi adevărată.

Să nu-i judeci aspru pe ai tăi!... Primeşte-i pe aceşti oameni în sufletul tău, aşa cum 
sunt, şi vezi nu rupe echilibrul gustului dulce al sării cuvintelor lor...”

Deşi în ultimele două decenii de viaţă Ştefan Ionescu nu a mai locuit în oraşul sării 
ci la Tg. Mureş, unde şi-a exercitat funcţia de juristconsult la intreprinderea „Azomureş”, 
el a continuat prietenia de suflet cu literaţii ocnamureşeni Ioan  Hanca, Ion Sângereanu, 
Nicolae Dobra... Şi nu e mai puţin adevărat că în lumea condeierilor din Ocna Mureş, 
numele lui Ştefan Ionescu nu a fost uitat niciodată... 

Evocândul în florilegiul intitulat „Neliniştea cuvintelor – antologie lirică ocnamureşană” 
(carte în curs de apariţie) am notat: „A fost un nostalgic cântăreţ al limpezimilor lăuntrice, 
dăruindu-ne dulcea povară a cuvântului răsădit între duioşie şi reverii. La ţărmul său 
prozodic a înflorit întotdeauna un singur anotimp: cel al sufletului.”

  
                                                                               Nicolae Adrian Dobra
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Născută în jurul anului 1930 într-o familie de moşier din judeţul Suceava, a primit 
o deosebită educaţie acasă, iar apoi s-a cizelat prin studiile parcurse la Universitatea din 
Heidelberg. Au fost motive pentru regimul comunist, închistat şi nedrept cu valorile 
umane, spre a o „marginaliza” la Ocna Mureş. Dar nu a fost să fie o distrugere a 
personalităţii ei, cum se intenţiona. Aici a găsit o enclavă de civilizaţie, cultură, seriozitate, 
hărnicie şi frumoase relaţii umane. A putut să se facă foarte utilă, ascultată, apreciată, iubită.

Sub mâna sa au evoluat toţi elevii liceului din anii ’50-80. Îndemnul de a citi literatura 
română şi a-i descoperi frumuseţea ne-a transformat în cititori curioşi, perseverenţi, şi 
chiar în analişti ai scrierilor literare.  Nu uit îndemnul său de a citi cartea „Pe drumuri de 
munte” a lui Calistrat Hogaş, în urma căruia am descoperit pe unul dintre cei mai telentaţi 
scriitori români, pe care îl ignorasem până atunci!

Trebuia de mult timp să scriu despre domnişoara Elvira Lucaciu, profesoara mea de 
literatură română, cea care mi-a jalonat calea spre scrierea de povestiri, poezii, epigrame 
iar la urmă de cărţi tehnice. Sub îndrumarea sa eu am coordonat gazeta literară a liceului 
(în formă de panou afişat pe culoarul şcolii), pentru care am scris o serie de materiale. Am 
câştigat, cu ajutorul său sistematic, puterea de a exprima foarte clar ceea ce aveam în gând, 
fie că era vorba de literatură, tehnică sau scrisori şi petiţii. Am ajuns în viaţă la concluzia 
că fără stăpânirea limbii române nu se poate practica serios nici o meserie! (Atenţie elevi !)

Nu o voi uita niciodată pe această minunată profesoară care, deşi a avut o infirmitate 
locomotorie din copilărie (la 7 ani, făcând călărie, a căzut de pe cal iar în urma accidentului 
un picior i-a fost scurtat cu câţiva centimetri – atât putea face medicina din anii ’30), radia 
putere de viaţă, bucuria de a trăi, de a citi literatură, de a povesti cu prietenii, dragoste 
pentru cei din jur şi, peste toate, avea un râs fenomenal ce se auzea de la o poştă!

Dacă te rătăceai la Ocna Mureş (greu de întâmplat asta într-un oraş atât de mic) puteai 

Profesoară de liceu



46

BIOGRAFII DIN OCNA MUREŞ MIRCEA AUREL CIUGUDEAN, NICOLAE ADRIAN DOBRA, IOAN HUSZÁR

găsi şcoala după râsul domnişoarei Lucaciu căci acolo şi locuia. Nu este o glumă, pentru că 
povestea s-a şi întâmplat; nu la Ocna Mureş ci la Craiova. 

Era prin anul 1960, când eram student în practică la Uzinele Electroputere. Simultan 
era acolo prietenul meu foarte bun din liceu, student la Facultatea de Electrotehnică din 
capitală, Sorin Bucurenciu, actualmente profesor la această facultate. Într-o zi de Duminică, 
ne-am pus noi doi pe căutat în Craiova adresa familiei unui alt fost coleg de liceu, Mihai 
Rusu, pe atunci student la Institutul de Construcţii din Bucureşti, care tocmai se mutase 
din Ocna Mureş la Craiova. 

Ştiam că familia Rusu locuia foarte aproape de centrul Craiovei, de Primărie. Venind 
pe jos spre centru cu Sorin, pe strada Unirii, ne aflam pe la mijlocul acesteia când am auzit, 
în liniştea dinaintea prânzului, un râs în hohote, cristalin, puternic, unic, ce venea de la 
vre-o două sute de metri. Ne-am uitat unul la altul cu acelaşi gând: nu putea fi decât al 
domnişoarei Lucaciu. Dar ce căuta ea la Craiova? Aha, era prietenă foarte bună a familiei 
Rusu, deci acolo era adresa căutată de noi, în centrul oraşului, la câţiva paşi. Ne-am apropiat 
stabilind direcţia din care veneau cu repetiţie hohotele inconfundabile, precum caută un 
radar ţinta. Da, erau acolo, într-un balcon, domnişoara Lucaciu şi doamna Rusu.

Făcându-ne auziţi, nouă celor de jos ne-a fost dat să mai ascultăm odată hohotele 
îndrăgite de mult, chiar mai amplificate, urmate de exclamaţia:

– Ce căutaţi voi aici, măi băieţi? Cum ne-aţi găsit?
Nu era greu de explicat cum. Doamne, cât am mai râs cu toţii de întâmplare. 

Domnişoara Elvira Lucaciu a rămas la Ocna Mureş până la pensionare, după care 
s-a retras spre zona de baştină, lângă sora ei, la Câmpulung Moldovenesc. Venea însă la 
întâlniri cu absolvenţii de liceu de multe ori, cu mare drag. La întâlnirea noastră de 20 ani, 
am putut să-i fac o surpriză plăcută: i-am oferit cu dedicaţie prima carte literară la care 
eram colaborator: culegerea de epigrame „Dansul săbiilor”, coordonată de Ion Arieşanu şi 
Ion Velican. După un chiot de uimire a exclamat:

– Mircea, ai intrat în literatura română! Şi a continuat cu hohote de râs.
I-am scris mai multe scrisori în lunga perioadă a îndepărtării noastre, pentru că nu am 

putut să o uit, iar răspunsurile la scrisori erau pentru mine o adevărată bucurie.

În anul 2000, am devenit brusc şi cu totul accidental, compozitor de romanţe. Prin vara 
anului 2002, simţindu-mă împlinit şi mândru ca şi compozitor, după primele şase romanţe 
(dintre care patru erau pe versurile mele), m-am gândit să-i povestesc despre bravura mea 
fostei profesoare de literatură română. După câteva zile de ezitare, mi-am făcut curaj şi am 
format numărul de telefon al celei care m-a îndreptat cu pricepere pe drumul literaturii 
şi care m-a făcut să mă gândesc la a urma o facultate de filologie. La telefon (era într-o zi 
de Miercuri) a răspuns sora profesoarei, care mă ştia din scrisorile trimise la Campulung:
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– Domnule profesor, sora mea a fost înmormântată luni!
Am rămas aproape blocat şi primul meu gând a fost acela că dacă aş fi avut curajul să 

sun cu câteva zile mai devreme, când m-am gândit să o fac, aş mai fi prins-o în viaţă spre 
a-i raporta surprinzătoarea mea realizare în muzică. Ar fi fost o bucurie pentru cea care era 
mândră de succesele elevilor săi şi îi încuraja permanent să persevereze.

Dar nu am avut norocul să-i ascult râsul cristalin şi puternic de altădată, la auzul 
bravurii mele, aşa cum s-a întâmplat când i-am dat cu dedicaţie primul volum colectiv de 
epigrame în care eram cuprins şi eu.

I-am răspuns totuşi surorii profesoarei mele, după ce mi-am adunat puterile, spunându-i 
că am simţit ceva în legătură cu aceasta, că am vrut să iau legătura cu dânsa la telefon, dar 
că am ezitat câteva zile. I-am spus că doream să-i fac o bucurie povestindu-i realizarea mea 
în domeniul romanţelor, urmând să-i trimit şi o casetă spre a le asculta. 

Dar atunci, în Iulie 2002, draga mea profesoară se stinsese, în timp ce eu eram cu gândul 
la ea şi la bucuria ce i-aş fi putut-o crea, la râsul şi la vorbele ei, care ar fi sunat cam aşa:

– Ei, nu mă găti! Nu se poate! Eşti formidabil! Măi, măi, să-mi vii cu aşa o veste 
frumoasă!, urmate de câteva reprize din râsul sănătos şi de neuitat.

Am fost câteva zile grozav de afectat de nefericita întâmplare a plecării sale dintre cei 
vii. Nu ştiam ce să mai fac în memoria sa în afară de anunţarea imediată a colegilor de liceu, 
care o îndrăgiseră cu toţii chiar dacă era foarte severă la clasă. În fond, toţi ştiam ce noroc 
am avut cu pleiada de profesori severi de la liceul nostru drag din Ocna Mureş.

Atunci mi-a venit ideea de a compune o romanţă în memoria profesoarei mele, iar 
versurile potrivite existau; le parcursesem deja în cartea poetului Ion Mustaţă din Brăila: 
„Trecem prin viaţă!”. În accepţiunea poetului, prin viaţă trecem cu o anumită teamă, 
ferindu-ne de ce e mai rău, purtând pe umeri o grea povară şi înfruntând destinul. 

El ne invită să golim un pahar până la fund spre a înneca ideile negre şi a uita de 
„Bătrâna Doamnă” care ne pândeşte.

                   Mircea Aurel Ciugudean
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S-a născut la 24 Iunie 1957 în comuna Lunca Mureş (judeţul Alba) dar şi-a petrecut 
copilăria şi o bună parte a vieţii la Ocna Mureş. Aici a urmat şcoala primară, gimnaziul şi 
liceul.

A devenit ofiţer urmând pregătirea la Şcoala de Ofiţeri de Artilerie Rachete şi 
Radiolocaţie de la Braşov, din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. În anul 2011 a obţinut 
titlul de doctor-inginer la Institutul de Înalte Studii Militare de Aviaţie şi Radiolocaţie din 
Brasov. În prezent deţine gradul de locotenent-colonel în rezervă.

 
Şi-a făcut ucenicia de poet la Cenaclul literar „Mihai Eminescu” din Ocna Mureş , 

urmand apoi o colaborare cu Cercul cultural „Maris” din aceeasi localitate.
Versurile sale au văzut lumina tiparului în anuarul cultural albaiulian „Poarta inimii” 

– editat de Comitetul de Cultură Alba Iulia, în cartea de grup „Primele raze” (Alba Iulia), 
în revista literară „Limba şi Literatura Română” (Bucureşti, 1976) şi cotidianul albaiulian 
„Unirea”.

Între 1977-1978 a fost redactor al publicaţiei „Orizonturi ostăşeşti” din Braşov. Este 
stabilit la Lunca Mureşului.

A debutat editorial cu placheta de versuri „Zăpezi de suflet”, la editura Napoca Star, 
Cluj-Napoca, 2012, urmată în acelaşi an şi în aceeaşi editură de cartea de poeme „Paharele 
singurătăţii”.  

A elaborat şi pregătit pentru tipărire câteva volume de versuri menite să continue spiritul 
novator şi particularităţile sale originale de exteriorizare lirică, să confere spiritualităţii 
lirice ocnamureşene o modalitate de exteriorizare poetică vizând renaşterea metaforei şi 

Poet, ofiţer
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un real reviriment poetic. A editat în 2014 volumul de versuri „Sărutul din vis” la Editura 
„Napoca Star” din Cluj-Napoca. 

În perioada debutului său literar, Samoilă Lup a cultivat o poezie a sensibilităţii genuine 
lăuntrice şi meditative, evoluând în son de cavatină... Desigur, în timp, versurile sale au 
îmbrăcat veşmintele noi ale unor variate sonorităţi, instantaneele înregistrate în parcurgerea 
lumii devenind pretexte pentru relevarea unor particulare sensuri primordiale...

Poeta Cristina Maria Şandru, în Cuvânt înainte la placheta „Paharele singurătăţii” 
arată: „Prin întreaga sa creaţie, Samoilă Lup nu se pretinde a fi un avangardist al retoricii, 
un creator de noi dimensiuni meditative. El rămâne consecvent propriilor trăiri şi concepte 
emoţionale, pe care le împărtăşeşte cu generozitate şi har celor care ştiu să discearnă 
efervescenţele sinelui şi rosturile confesiunii. Poezia sa se manifestă severă, nu rareori cu 
accente persiflante. Dar de fiecare dată, alambicările sunt ornate cu sensibilităţi care dau 
credibilitate şi o coloratură insolită discursului poetic...”

     

                                                                                  Nicolae Adrian Dobra
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S-a născut la 30 Noiembrie 1956 în Uioara de Jos (Ciunga), localitate intrată în 
componenţa oraşului Ocna Mureş. A parcurs şcoala primară în satul natal şi şcoala 
generală la Liceul teoretic din Ocna Mureş. A urmat apoi Seminarul Teologic din Cluj-
Napoca (1971-1976) şi Facultatea de Teologie din Sibiu (1976-1980). A obţinut licenţa în 
bizantinologie.

Este preot la Parohia Ortodoxă I din Ocna Mureş, ctitor al bisericii Sf. Apostol Andrei.

Pasionat de istorie şi de farmecul cuvântului scris, a manifestat de timpuriu un interes 
obsedant faţă de înţelepciunea şi elevaţia stăruitoare între coperţile cărţilor. În privinţa 
acestei predilecţii preotul Cornel Marcu afirmă: „A fost o perioadă în care am citit tot ceea 
ce găseam legat de istorie şi nu-mi doream altceva decât să devin scriitor. Citeam în podul 
grajdului, pe fânul proaspăt... Am citit toate cărţile pe care le-am găsit acasă, la fratele 
mai mare şi prin vecini, şi am devorat biblioteca Seminarului... Din acea perioadă am 
început să scriu nuvele şi schiţe istorice care, din păcate, s-au pierdut în decursul anilor. 
Încă din anii de seminarist am început să cumpăr cărţi pentru biblioteca mea, ajungând 
în prezent la vreo trei mii de volume. În aceeaşi perioadă m-am îndrăgostit iremediabil 
de istoria Bizanţului şi a Bisericii Universale şi, tot aunci, am receptat ca o adevărată 
revelaţie studiul „Istoria vieţii bizantine” a lui Nicolae Iorga.”

Şi-a publicat sporadic scrierile în reviste şi gazete precum: „Credinţa străbună” 
(editată de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba), colaborând totodată cu posturile de radio 
„Reîntregirea”- Alba Iulia şi „Delta”- Ocna Mureş.

 
În anul 2002 a debutat editorial cu „Soldatul lui Hristos” (Editura Reîntregirea, Alba 

Iulia), roman inspirat din viaţa Sfântului Antonie cel Mare (293-373), episcopul Alexandriei.

Teolog, bizantinolog, romancier
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În anul 2007, tipăreşte la Editura Nico din Târgu Mureş, amplul roman (506 pagini) 
„Ultima persecuţie”, reliefând detalii semnificative vizând perioada cuprinsă între Edictul 
lui Diocleţian din 305 şi implicaţiile lui Constantin cel Mare în istoria bisericii.

În anul 2009 publică romanul „Comnenii”, inspirat din evenimentele istorice petrecute 
în Bizanţ la sfârşitul secolului XI, avându-l ca personaj central pe Alexios I Comneanul 
(1081-1118).

Anul 2011 marchează apariţia romanului „Purpura Bizanţului”, inspirat din realităţile 
istorice şi religioase ale secolului al IX-lea.

În anul 2014 vede lumina tiparului romanul „Preacucernica Irina şi războiul icoanelor”, 
lucrare monumentală nu numai prin dimensiune (560 pagini), dar şi ampla documentare 
şi amploarea detaliilor referitoare la lupta pentru restaurarea cultului icoanelor, în secolul 
al VIII-lea (Sinodul ecumenic de la Niceea).

Datorită laborioasei sale activităţi de creaţie literară, preotul Cornel Marcu a fost inclus 
în „Dicţionarul scriitorilor români pe anul 2011”, beneficiind de o pozitivă mediatizare 
şi remarcabile referinţe critice în revista „Credinţa stăbună” (în anii 2002, 2007, 2010), în 
cotidianul „Informaţia de Alba” (12 şi 19 iulie 2007), în „Cuvântul liber” (23 Februarie 
2010), etc.

Preotul cărturar Cornel Marcu s-a impus în spiritualitatea românească drept unul 
dintre redutabilii bizantinologi, cel mai prolific romancier care-şi desfăşoară activitatea 
scriitoricească în cuprinsul localităţii Ocna Mureş, fiind considerat de poetul N. Băciuţ 
„printre primii prozatori ortodocşi şi singurul din Eparhia de Alba Iulia, asemuit până la 
un punct cu I. Agârbiceanu”.

                 Nicolae Adrian Dobra
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M-am născut la 20 septembrie 1983 în Ocna Mureș. Am urmat Școala primară  şi clasa 
a V-a în localitatea natală, apoi am urmat studii de Muzică și Teatru la Cluj-Napoca. În 
prezent sunt actriță la Teatrul Național din Cluj-Napoca.

Vă dezvălui, cu toată sinceritatea, că mi-e foarte greu să vorbesc despre mine din două 
simple motive: unul pentru că nu am mai făcut-o niciodată, al doilea pentru că nici măcar 
nu mi-am imaginat că o voi face vreodată. Nu mai știu exact cine a spus că înseamnă mult 
să însemni ceva, iar eu prin generozitatea și afecțiunea domnului Huszar Ioan, mă aflu în 
exact acest punct și sunt copleșită. Sper, dragi cititori, să înțelegeti situația în care mă aflu 
și să luaţi totul așa cum spun latinii “cum grano salis”. Încă o dată mulțumesc tuturor celor 
care au făcut posibil acest proiect, îi asigur de adânca mea prețuire și sper să mă ridic la 
înălțimea acestei provocări fericite.

Am avut o copilărie foarte fericită, cu un tată pe care îl idolatrizam și pe care nădăjduiam 
să-l răsplătesc pentru mesajele bine țintite în care mă lăsa să cred că sunt profesionistă, 
atunci când venea istovit de la muncă; o mamă pe care o iubeam și care prin pedagogia ei 
seductivă mă făcea să cred că e o soră mai mare, înțeleaptă dar coercitivă uneori și o soră 
mai mică pe care o adoram, nu doar prin spontaneitățile ei comic juvenile ci și prin prisma 
unui, neînțeles pe atunci, sentiment de posesiune. Pur și simplu simțeam că e a mea așa 
cum simți despre propria mână sau despre proprii ochi. Nu aș vrea să o uit nici pe bunica 
mea pe linie paternă, botezată de mine, „bunica cu o mie de măști” pe care o adoram 
pentru natura ei contagios-ludică și cu care, uneori, râdeam până la leșin.

În copilărie le-am făcut pe toate, am căzut, m-am julit, am spart geamuri, am mințit, 
am încasat-o, am furat (roșii, mere, pere, prune, plăcinte), am avut cel mai bun prieten, 
Rimușor, cu care m-am „căsătorit”, am fost la doctor și am „divorțat” în aceeași zi, am 

Actriţă
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colecționat timbre, am strâns bani în porcușor, am fugit pe geam la discotecă, am răcit, 
am avut pojar, scarlatină, varicelă, am călătorit, pescuit, am alergat puii de găină până la 
epuizare, am pupat câini și pisici pe bot, am ascultat fără să înțeleg și am devenit liderul 
găștii mele, țineam discursuri, mă jucam mai mult cu băieții, drept pentru care am stat 
trei minute sub apă, am plantat flori, am avut prieteni imaginari și nu îmi plăcea carnea, 
cântam musafirilor, eram iubită de vecini, dar, cel mai important, îi făceam pe ai mei 
mândri de mine. Aveam păreri tari și ferme despre oameni, locuri și viață, argumentam 
totul începând cu nu-i așa cum zici tu și eram înebunită după fructele acre. La șapte ani 
eram stăpânul absolut al lumii. Cu timpul am ajuns la concluzia că sunt ușor de înțeles 
lucrurile complexe, mai greu de înțeles sunt lucrurile simple, pentru că acestea au darul de 
a te orbi cu simplitatea lor.

Fiind o ființă ce se definește, într-un procent substanţial, printr-un entuziasm 
contaminant, în primii ani de șlefuire școlărească nu am abandonat, totuși, histrionul solar, 
participând astfel, alături de trupa de muzică ușoară Diafan, la propunerea  domnului 
Fufezescu – un bărbat  distins, cu înclinații artistice – la un festival de muzică ușoară pentru 
copii de la Baia Mare, unde am câștigat marele premiu „Ursulețul de Aur”. Satisfacția a fost 
uriașă pentru toată lumea, eu însă am privit totul relativ rece, ca pe un început reușit. Știu, 
ar putea să sune arogant, dar nu e așa, sunt doar sinceră.

În clasa a V-a minunata mea dirigintă, profesoara de matematică Nemeș Otilia, în 
urma unei ședințe cu părinții, le-a spus părinților mei pe un ton cald dar apăsat – Romina 
e frumoasă și talentată dar cam praf la matematică. Soarta mea era pecetluită, începutul 
clasei a VI-a m-a găsit la Liceul de Muzică Sigismund Toduță din Cluj Napoca, unde cu 
ochii mari și părul în codițe visam. De aici încolo începe perioada teoriilor. 

Să mă explic, pentru mine tot ceea ce e important se subscrie unei teorii proprii bazată 
pe intuițiile, educația și criteriile mele. Teoria teoriilor am învățat-o de la tata, iar ea sună 
foarte simplu: dacă reușești să înțelegi ce ți se întâmplă și poți să transmiți asta (unui altuia, 
jurnalului etc.) înseamnă că ai o teorie despre acel lucru sau acel ceva.

Cu o constituție delicată, o voce egală dar nu monocordă și o privire intensă până la 
răscolire, frumoasa mea profesoară și mentor, doamna Chintoan Corina, m-a învățat să 
pășesc pe scenă, dar și în viață precum o femeie. Caracterul, vocea, tehnica și sensibilitatea 
se clădesc pas cu pas. De aici și teoria pașilor care spune același lucru, și anume: nu poți 
scurt-circuita evoluția firească, nu poți trișa, fiecare pas își revendică indispensabilitatea 
lui, iar dacă ai omis unul dintre pași, mersul tău șchioapătă, nu mai e plutire, iar în artă, așa 
cum spunea profesoara mea, plutirea e esențială.

Ce mai faci dragul meu Guttman?, m-am trezit într-o zi, din senin, că articulez cu voce 
tare prin casă. Dar tu ce mai faci missă?, a venit imediat răspunsul. Ochii mei s-au umezit 
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instantaneu și imaginea profesorului de muzică de cameră dar totodată și a bibliotecarului 
Guttman mi-au apărut aievea. Îi plăcea cum suna râsul meu în bibliotecă unde stăteam cu 
anii, dar, mai mult, cred că-l amuzau lecturile mele grele din fagurele cărora eram convinsă 
că voi extrage esența lumii: Flaubert, Cella Serghi, Canetti, Celine, Faulkner, Pessoa, etc.; 
vă dați seama?!  Am extras încă o teorie. Teoria mirosului bibliotecii, care sună cam așa 
(vă rog să nu râdeți): aerul unui om educat are ceva, la modul subtil, din mirosul unei 
biblioteci, cu variantele: fiecare bibliotecă are mirosul ei specific sau o bibliotecă fără miros 
nu e o bibliotecă. Știu, cuvântul miros e cam tare în aceste compoziții, dar, vă asigur, că e 
folosit voluntar, altul mai îndestulător nu am găsit.

Cum am dat la teatru? În una dintre acele zile superbe dar ploioase de toamnă, când 
muzica îți iese pe nas și visezi la prințul care te răpește pe un cal alb în timp ce tu îi cânți aria 
Serpinei de Pergolesi, stăteam întinsă în patul meu de cămin cu numele de Albert (nu mi-
am explicat niciodată de ce mi-am numit patul Albert, probabil, pentru că era mai ușor de 
asociat unui prinț), când deodată, din încăperea alăturată, aud recitându-se niște versuri, 
apoi aud foarte clar niște explicații cum nu am mai auzit niciodată, după care o hărmălaie 
fericită, mai apoi un plâns întrerupt de accente de râs febrile până la isterie, patru izbituri, 
un cântec de leagăn și apoi liniște, o liniște de mormânt. Aplauze. 

Am rămas mută și cucerită definitiv, m-am îndrăgostit. Era clasa de actorie a doamnei 
profesoare Melania Ursu, ce din lipsă de spații, ca întotdeauna, a ales să-și țină orele în 
cămin. Teatru, teatru, teatru, libertate, libertate, libertate, mi-au vâjâit în cap până am intrat 
la Facultatea de Teatru din Cluj, clasa Miriam Cuibus. În acest moment simt nevoia unei 
maxime ce știu că își va dobândi celebritatea, așa încât, dacă vă vine să râdeți vă rog să o 
faceți pentru că așa am făcut și eu: în studenție am crezut că teatrul e totul, acum cred că 
totul e teatru.

În studenție, cea care m-a marcat și m-a influențat întru-totul a fost generoasa și 
neprețuita mea profesoară Miriam Cuibus. Mi-e greu să punctez, în mod specific, tot 
ceeace am învățat, furat și absorbit de la domnia sa, dar, poate cel mai important lucru 
pentru mine, e tot o teorie – teoria fluidului. Viața e fluidă. Arta e fluidă. Ființa e fluidă. 
Fluidul e în armonie atât cu interiorul cât și cu exteriorul în același timp. Fiind fluid poți și 
să fii orice. Pentru a putea să fii totul, trebuie să poți să fii nimic. Știu, aceste considerații par 
adolescentin-naive, dar pentru meseria, meșteșugul, arta noastră consider că sunt vitale.

Să nu-ți fie frică să asumi că iubirea este și un act de voință, aceste cuvinte aparțin 
iubitei mele prietene, regizoarea Mona Marian și au fost rostite la repetițiile celui mai 
frumos spectacol din câte au existat vreodată – Zenobia de Gelu Naum, la Teatrul Național 
din Cluj unde sunt și eu actriță. 

Aceasta a fost călătoria mea de până acum. Am încercat să punctez câteva teorii 
formatoare de parcurs și să minimizez anecdotica. Mi-e imposibil să vorbesc altfel despre 
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mine fără a aminti oamenii care m-au creat și șlefuit, fiindcă sunt convinsă că cel mai mare 
păcat al omului e Superbia.

În cei 12 ani de carieră teatrală am jucat în peste 45 piese, pentru adulţi şi copii, 
îndeplinind peste 50 de roluri. Printre dramaturgii semnatari ai pieselor jucate se numără; 
William Shakespeare, Eugène Ionesco, Molière, Emily Brontë, N. V. Gogol, Henrik Ibsen, 
I. L. Caragiale, Mihail Sebastian. Am fost instruită de 24 de regizori, dintre care cei mai 
renumiţi sunt: Mihai Mănuţiu, Tompa Gabor, Alexandru Dabija, Silviu Purcărete, Cătălina 
Buzoianu. 

Vă aștept cu drag pe toți la teatru.

                                                                                                Romina Merei
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M-am născut în Ocna Mures la 6 martie 1955. Am crescut până la 9 ani împreună cu 
mama, la bunicii din partea mamei, Gherman Nicolae şi Maria, în cartierul Bosnia, pe 
strada Digului, bunicul din partea mamei devenindu-mi un model şi reper în viaţă.

Am parcurs etapele şcolare (clasele I-XII) în Ocna Mureş şi, sub atenta şi exigenta 
supraveghere a mamei, am reuşit să fiu unul din cei mai buni elevi, terminând cu premiul 
I toate cele 12 clase.

După terminarea liceului, în anul 1974, şi a susţinerii examenului de bacalaureat, am 
avut şansa şi bucuria să devin unul dintre studenţii Facultăţii de Electrotehnică, sectia 
Automatizări şi Calculatoare a  Institutului Politehnic “Traian Vuia” din Timişoara. 

Am fost un student bun, fără să excelez, cu emotiile, neliniştile şi teribilismele vârstei. 
Am fost foarte aproape să pierd anul IV, pentru că organizarea unei discoteci a trecut pe 
primul loc în preocupările mele. Tata a avut un rol capital în tot ce a urmat; după o discuţie 
cu el, într-un târziu de noapte de aprilie, m-am întors la cursuri şi până în toamnă am salvat 
situaţia, promovând anul. A fost un moment de cotitură în viaţa mea şi de atunci nu am 
mai avut devieri de la drumul meu.

Am absolvit facultatea în 1980 şi am luat repartiţie la IMIA Bucureşti (Intreprinderea 
de Montaj pentru Instalatii de Automatizare), al cărei nume a fost de-a lungul timpului 
schimbat în IMSAT (Intreprinderea de Montaj şi Service pentru Automatizări şi 
Telecomunicaţii), apoi IAMSAT (adaugându-se Antrepriză în nume).

Mi-am dorit să fac stagiatura la Bucureşti şi apoi să mă stabilesc la Cluj. N-a fost să 
fie chiar aşa; intreprinderea avea sediul central la Bucureşti, dar eu am fost repartizat la 
șantierul ARDEAL care urma să-şi mute sediul la Cluj începând din 1981. Mi-am început 

Inginer în automatizări şi manager
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etapa de stagiatură la punctul de lucru Copşa Mică, de unde am plecat, în toamna lui 1980 
la fabrica de Ciment Tasca, lângă Bicaz, pentru câteva luni. Am revenit la începutul anului 
1981 la Cluj şi am coordonat lucrări în domeniul electric şi automatizări la: Industria 
Sârmei Câmpia-Turzii, Electroceramica Turda, Uzinele Chimice Turda, Combinatul de 
Utilaj Greu Cluj, etc.

În 1987-1988 am luat parte la  lucrările de construcţie  ale Combinatului de Apă Grea 
de la Drobeta Turnu Severin, bineînţeles în domeniul meu de activitate: instalaţii electrice 
şi instrumentaţie. În 1988 am plecat pentru aproape un an la Centrala Nucleară de la 
Cernavodă. Aici am stat până la sfârşitul lunii iulie 1989.

În septembrie 1989 am plecat ca responsabil pentru partea electrică la fabrica de Ciment 
de la Al Qaim din Irak, construită de firme româneşti, şi care era în perioada de teste de 
performanţă. Aici urmau să mă prindă evenimentele din iarna lui 1989. M-am întors în 
ţară la sfârşitul lunii ianuarie 1990, ales fiind, în lipsa mea, să conduc destinele firmei din 
Bucureşti în calitate de director general; aveam 35 de ani şi nici-o experienţă în conducere 
la un asemenea nivel; IMSAT avea atunci în jur de 7000 de angajaţi!

Am schimbat numele societăţii, revenind la numele IMSAT, nume pe care-l pastrează 
şi acum, şi am început lungul drum al tranziţiei de la un tip de economie la altul, cu totul 
diferit, şi pentru care nu eram nici pe departe pregătit. Au urmat ani grei, de transformări, 
de adaptări, de căutări de soluţii într-o economie în care industria intra uşor în colaps. 
Firmele erau subcapitalizate şi dobânzile la bănci ajunseseră la 120% în 1992! Nici astăzi nu 
ştiu cum am reuşit să trecem peste aceste obstacole; parcă navigam într-un ocean plin cu 
aisberguri. Nu au fost puţine nopţile în care zorii mă găseau treaz, cu frământările pentru 
a găi soluţii de a trece prin acele perioade extrem de grele. 

Am început orientarea unei bune părţi din activitate către domeniul terţiar, care a 
debutat în primul rând prin sistemul bancar, sistem care începe să-şi adapteze sediile la 
standardele europene de control acces şi securitate. Urmează apoi primele hoteluri mari: 
Sofitel şi Mariot în Bucureşti, la care întreaga parte de instalaţii electrice, va fi făcută de noi. 
Încep modernizarile şi construcţile noilor clădiri administrative şi ale puctelor vamale de 
control din vestul ţării.

Telefonia mobilă îşi anunţă intrarea şi anii 1997-1998 ne găsesc în plină activitate de 
dezvoltare a reţelelor de telefonie mobilă; dezvoltarea primelor două reţele ale MOBIFON 
şi MOBILROM, astăzi Vodafone şi Orange, au reprezentat un boom, noi executând în 2-3 
ani peste 400 de site-uri.

1998 reprezintă şi anul demarării investiţiilor în fabricile de ciment din România: 
Lafarge, Holcim şi Heidelberg achiziţionează cele 9 fabrici de la noi din ţară şi încep 
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programul de modernizări. Am participat de atunci la aceste investiţii şi astăzi suntem încă 
alături de aceste firme, atât în ţară cât şi în străinătate.

Anul 1998 reprezintă intrarea firmei pe piaţa externă, prima lucrare fiind pentru 
grupul Lafarge în Kenya, împreună cu alte firme româneşti. Treptat, IMSAT devine unul 
din actorii principali în modernizarea fabricilor de ciment din România. Prestaţia de aici 
deschide drumul lucrărilor din străinătate: Honduras, Iordania, Moldova, Africa de Sud, 
Camerun, Letonia, Algeria, Nigeria, Maroc, Rusia, Azerbadjan, etc.

Un alt domeniu ce lansează firma, a fost domeniul auto: lucrările la DACIA RENAULT 
de la Mioveni propulsându-ne apoi în Franţa, Italia, Slovenia, Polonia, Maroc, SUA, 
Brazilia, etc. În aproape toate aceste ţări am continuat să lucrăm şi suntem prezenţi şi astăzi.

În anul 2000 semnam primul agreement cu General Electric şi o direcţie a IMSAT 
începe să lureze pentru gigantul american, camere de comandă conteinerizate pentru 
turbine cu gaz, activitate care în 10 ani trece de 10 milioane de EUR şi fac din IMSAT unul 
din partenerii strategici în acest domeniu; întreaga producţie este destinată exportului.

În tot acest timp urmează şi transformarea acţionariatului firmei de la cel de stat la 
privat. Privatizarea IMSAT a început încă din 1992 printr-o majorare de capital şi urmează 
apoi acest principiu până în 2005; tot timpul capitalul societăţii a fost mărit prin aport de 
capital; gruprurile financiare au fost principalii acţionari ai companiei după anul 1995.

Anul 2001 este anul în care unul din grupurile financiare BRODHURST – SUA, devine 
majoritar şi până în 2004 ajunge la peste 95% din capitalul IMSAT. În anul 2005 societatea 
este divizată în două : IMSAT – partea care păstrează  activitatea – şi IMS PROPRIETĂŢI 
– partea care preia toate terenurile şi clădirile; este momentul în care am făcut o propunere 
acţionarului principal, de a-i cumpara acţiunile deţinute în IMSAT. Grupul american 
acceptă propunerea noastră şi astfel managementul IMSAT ajunge să deţină 95% din 
companie; toate acestea au fost posibile cu ajutorul primit de la una din băncile principale 
cu care am lucrat în toţi acesti ani şi care ne-a acordat încredere şi susţinere. 

Merită să adaug un lucru; pe parcursul celor 24 de ani în care, împreună cu ceilalţi 
colegi din management, am condus IMSAT-ul, nu am întârziat nici o zi plata dobânzilor şi 
a ratelor către bănci şi ne-am plătit întotdeauna impozitele; s-a întâmplat, chiar dacă destul 
de rar, să întârziem plata salariilor, dar nu şi plăţile către bănci şi stat.

În anul 2007, un grup francez independent, SNEF, devine acţionarul majoritar cu 
51%, managementul IMSAT rămânând să deţină 45% din companie. Acum, firma are 
aproape 1200 de angajaţi, din care în fiecare an 200-400 de oameni lucrează la proiectele 
din străinătate. Aproape 60% din cifra de afaceri a societăţii, de aproximativ 60 mil. EUR, 
este realizată în străinătate.
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În tot acest timp, am condus operaţional, împreună cu un grup de colegi, destinele 
acestei firme. Sunt la această oră director general executiv al IMSAT, am 34 de ani în firmă 
şi sper să îmi închei activitatea în cadrul ei. Dorinţa cea mai mare pe care o am este să 
reuşesc ca atunci când mă voi retrage, peste 4-5 ani, la vârsta de pensionare, să rămână în 
urma mea o firmă cu oameni profesionişti, inteligenţi şi corecţi, care să o dezvolte pe mai 
departe.

Acum câteva săptămâni, am avut bucuria întâlnirii de 40 de ani de la terminarea 
liceului.  Promoţia 1974, a fost una din cele mai bune pe care le-a avut liceul din Ocna 
Mureş: 36 din cei 42 de elevi de la clasa reală, terminând facultăţi sau şcoli tehnice.

Îmi trăiesc ambii părinţi, de care sunt foarte legat; chiar la distanţă fiind,vorbim 
la telefon aproape în fiecare seară. Mama a fost şi ramâne cel mai bun prieten al meu; 
susţinerea ei m-a ajutat în multele probleme dificile prin care am trecut.

În afara activităţii profesionale, cu aproape 20 de ani în urmă, am avut şansa să mă 
apropii de mediul artistic plastic, de atmosfera mirifică a câtorva ateliere de artişti plastici, 
de atmosfera galeriilor şi spaţiilor expoziţionale. Nu am rămas pe prispă şi încet, încet, am 
devenit un colecţionar, cu toate  satisfacţiile pe care ţi le dă această pasiune.

Cam asta ar fi despre mine; aţi constatat că am scris mai mult despre firma la care 
am lucrat aproape o viaţă; activitatea mea a fost dedicată în exclusivitate firmei IMSAT 
Bucureşti.

                                                                                         Ioan Moga
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S-a născut la 15 Decembrie 1943 în satul Ciugudul de Sus, aparţinătoare de comuna 
Unirea din judetul Alba. Este stabilit în oraşul Ocna Mureş din anul 1976 şi a devenit 
cetăţean de onoare al oraşului în Septembrie 2011.

A parcurs şcoala primară în Ciugudul de Sus (1950-1954) şi şcoala elementară în satul 
vecin, Ciugudul de Jos. A absolvit Liceul Nr.2 din Hunedoara. A urmat studiile superioare 
terminând două facultăţi: 

- Facultatea de Istorie-Geografie a Universităţii din Craiova (1970-1974) şi
- Facultatea de Istorie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (1975-1979).

A lucrat o perioadă în învăţământ, ca professor: la Geogel – comuna Ponor (judeţul 
Alba), Ribiţa (judeţul Hunedoara), Bulzeştii de Sus (în munţii Apuseni), Măhăceni, 
Ciugudul de Jos, Găbud – comuna Noşlac.

Din anul 1976 a activat ca instructor cultural la Casa Orăşenească de Cultură din 
Ocna Mureş iar din 1982 şi până la pensionare, în 2010, a funcţionat ca director al acestei 
instituţii.

A depus o frumoasă activitate folclorică. Astfel, a fost solist de muzică populară al 
Ansamblului Folcloric „Doina Moţilor” din Baia de Criş, judeţul Hunedoara (1969-1972), 
a colaborat în perioada 1975-2010 cu „Ansamblul Uiorean de Cântece şi Dansuri” al Casei 
de Cultură din Ocna Mureş şi Ansamblul Folcloric „Comuna Belşugului” din Uioara de 
Jos (Ciunga). În anul 1986 a iniţiat în oraşul Ocna Mureş festivalul interjudeţean „Mureş 
pe marginea ta”. A participat la sute de spectacole din ţară, alături de mari interpreţi, de 
a căror prietenie s-a bucurat constant, precum: Dumitru Sopon, Gheorghe Roşoga, Ion 
Cristoreanu, Petre Săbădeanu, Ioan Bocşa, Veta Biriş, Sava Negrean Brudaşcu, Gheorghe 
Turda, Dumitru Fărcaşu, etc. A obţinut premii de interpretare a muzicii tradiţionale 

Profesor de gimnaziu, folclorist, solist de muzică populară



62

BIOGRAFII DIN OCNA MUREŞ MIRCEA AUREL CIUGUDEAN, NICOLAE ADRIAN DOBRA, IOAN HUSZÁR

la festivalurile folclorice din Haţeg, Buzău, Bocşa Română, Bacău, Topliţa, Slatina, 
Călimăneşti, Corabia, Botoşani, Simeria, Brad, Sibiu, Târgu Mureş, etc. Ca mesager 
al folclorului  transilvan a cântat pe scene din San Marino, Ungaria, Elveţia, Republica 
Moldova, Franţa, Grecia, Bulgaria.

Virgil Moga ni se confesează astfel: „Ţin minte versurile unui cântec din copilărie: 

Măicuţă când m-ai făcut
A plouat şi-a bătut vânt
Cu mâinile m-ai scăldat
Cu gura m-ai blestemat:

Să umblu-n lume pribeag,
Să cânt la oameni cu drag.

Se pare că acest „blestem” s-a lipit de viaţa mea pentru totdeauna... Am cântat de mic 
copil iar în toamna lui 1958, când am plecat din sat, mi-am luat cântecul cu mine, şi nu 
l-am părăsit niciodată, nici la necaz, nici la bucurie... Alături de colegii mei de cântec 
din Ocna Mureş, am străbătut ţara în lung şi-n lat, ducând cu noi cântecul şi jocul de pe 
Mureşul mijlociu... După o activitate de 49 de ani, din care 33 de ani la Casa de Cultură 
din Ocna Mureş, am încheiat activitatea de angajat. Şi sper că am reuşit să-i fac pe cei mai 
tineri să nu uite că:

„Avem un port, un grai şi-o datorie,
să le păstrăm aşa cum le-am primit,

urmaşilor credinţă să le fie,
să ştie din ce neam s-au plămădit”.

 Iar cei ce vor citi aceste rânduri, care reprezintă sumar viaţa şi munca unui om ce 
şi-a dăruit sufletul folclorului românesc, să nu uite că: „în cântec se topesc necazuri, doruri, 
bucurii”. Faceţi în aşa fel încât viaţa să vă fie un cântec neîntrerupt.

                                         Nicolae Adrian Dobra
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S-a născut la 7 Noiembrie 1932 în satul Deleni, judeţul Cluj, într-o familie de ţărani 
mijlocaşi, oameni gospodari şi cu credinţă în Dumnezeu. A trecut în nefiinţă la 9 
Septembrie 2013, fiind înmormântat în cimitirul din Ocna Mureş.

A urmat şcoala primară în satul natal apoi gimnaziul şi Şcoala de Chimie în Turda, 
unde s-a remarcat ca un elev sârguincios, fapt pentru care a fost preţuit de dascălii săi, 
profesoara Leonte prevăzându-i un viitor strălucit. A urmat Facultatea de Chimie la 
Politehnica „Gheorghe Asachi” din Iaşi, unde, datorită perseverenţei şi însuşirii unor vaste 
cunoştinţe, s-a numărat printre elitele studenţimii de la această universitate.

După terminarea facultăţii a fost repartizat ca inginer la Combinatul de Produse 
Sodice din Ocna Mureş, unde şi-a desăvârşit personalitatea de coordonator al activităţii 
de producţie şi de specialist în domeniul chimiei anoganice. A lucrat succesiv la aproape 
toate secţiile uzinei, fiind promovat în funcţiile de inginer şef apoi director comercial. În 
anul 1985, când Combinatul se confrunta cu o seamă de dificultăţi, a fost numit Director 
General, funcţie pe care a îndeplinit-o cu responsabilitate, competenţă şi cu notabile 
realizări, până în anul pensionării, 1995.

Sub conducerea sa, specialiştii ocnamureşeni au participat şi au contribuit esenţial la 
costruirea şi punerea în funcţiune a Uzinei de sodă EL-MEX din Egipt. Pentru activitatea 
depusă la realizarea acestui obiectiv economic, autorităţile egiptene i-au oferit o seamă de 
decoraţii şi distincţii, propunându-i cu insistenţă să rămână pe acele meleaguri, oferindu-i 
totodată o substanţială remuneraţie. În pofida acestei generoase alternative, inginerul Ilie 
Morovan a preferat să se întoarcă acasă, spre a-şi  împlini destinul de chimist la Ocna 
Mureş, în urbea pentru a cărei propăşire nu şi-a precupeţit niciodată resursele sufleteşti şi 
energia profesională.

Inginer chimist, manager
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Pentru meritele sale de excepţie, directorul Morovan a fost decorat cu Ordinul Muncii 
clasa a II-a. În anul 1985, sub conducerea directorului Ilie Morovan, Combinatul a primit 
drapelul şi diploma de „Unitate evidenţiată pe ramura chimie”. În perioada în care a ocupat 
funcţia de director general, produsele sodice de la uzina ocnamureşeană au beneficiat 
de o piaţă de desfacere uriaşă, exportându-se în peste 40 de ţări de pe toate continentele 
lumii – fapt fără precedent în istoria fabricii. În acelaşi interval de timp, începând cu anul 
1986, combinatul din Ocna Mureş producea aproape jumătate din soda fabricată în ţară, 
devenind un redutabil bastion al chimiei româneşti.

Om de mare corectitudine şi remarcabil spirit organizator, inginerul Ilie Morovan 
a rămas în memoria colectivă ca fiind cel mai eficient director al uzinei ocnamureşene 
din ultimele decenii ale secolului trecut. Urmaşii săi la pupitrul de comandă al acestei 
fabrici nu au reuşit să păstreze performanţele dobândite, declanşând declinul progresiv 
al intreprinderii, închiderea şi apoi începerea procesului de dezafectare a acestui obiectiv 
economic.

Ioan Huszár consemnează: „Când vorbim de inegalabilul director Ilie Morovan, ne 
vine în minte fermitatea sa, alăturată unui ton afectiv plăcut... Nu şi-a negat niciodată 
obârşia ţărănească, ba dimpotrivă. Era mândru că părinţii i-au dat o educaţie sănătoasă, 
în care erau incluse respectul faţă de semeni, cumsecădenia şi lipsa de vanitate... Pornind 
de la principiul corectitudinii, nu suporta făţărnicia, incompetenţa, lenea şi fuga de 
răspundere. Era capabil să mustre cu severitate, dar îi trecea imediat şi nu putea ţine 
supărare pe nimeni... 

Moştenirea spirituală şi tehnică pe care a lăsat-o societăţii este exemplul lui de 
onestitate, pricepere, pasiune şi de lider incontestabil...”

            Nicolae Adrian Dobra şi Ioan Huszár
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S-a născut pe 6 Martie 1866 la Ciunga - Ocna Mureş. Tatăl său a fost un avocat celebru, 
care a lucrat ca judecător militar în timpul războiului din 1848-1849. După acesta, a fost 
închis în castelul din Arad timp de şase ani. Ferenc şi-a pierdut tatăl pe când avea nouă 
ani. Mama lui era profesoară şi scria poezii, talent pe care i l-a transmis şi lui Ferenc, ale 
cărui creaţii au fost chiar publicate la un moment dat. Era însă un elev strălucit numai la 
materiile care-i plăceau.

A avut un unchi de profesie geolog, care i-a insuflat dragostea pentru această ştiinţă. 
După absolvirea liceului (1906) a studiat la Budapesta. A aprofundat studiile de istorie 
naturală, chimie şi geografie, obţinând o diplomă în geologie şi exploatare minieră. A 
devenit membru al Asociaţiei de Istorie Naturală, precum şi al Societăţii Geologice şi al 
Clubului de speologie. La început a lucrat la o şcoală minieră. Apoi s-a angajat la Institutul 
de Mine şi Silvicultură al Universităţii din Banská Stiavnica (un frumos oraş medieval) din 
Slovacia, catedra de mineralogie şi geologie.

Ferenc a a scris în ziarul local din Aiud că peşterile din Transilvania sunt necunoscute, 
subliniind importanţa acestora în explorarea ştiinţifică a istoriei omului şi a modului de 
viaţă al animalelor dispărute. El a fost influenţat de viziunea despre lume a lui Darwin, iar 
portretul acestuia l-a păstrat în bibliotecă până la moartea lui. El a fost atras de trăsăturile 
etnografice ale românilor din Transilvania, ţinând un jurnal în care a consemnat obiceiurile 
zonei. 

Ferenc Pávai-Vajna şi-a continuat la un moment dat cariera la Institutul Geologic din 
Budapesta, unde a devenit asistent universitar în 1911, în cadrul Departamentului de 
Silvicultură, Utilaje minerale şi Explorare geologică. 

Geolog, specialist în foraje
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Din 1912 participă la cercetarea şi cartografierea zonelor cu hidrocarburi gazoase 
din Ardeal. În 1913 a cartografiat Valea Izei, în Maramureş, apoi a realizat cartografieri 
în Slocacia şi Cehia. A fost înrolat în armată între 1914-16, dar nu a luat parte la luptele 
primului război mondial.

După război, guvernul maghiar a decis să realizeze foraje în zonele de câmpie pentru a 
căuta resurse minerale şi în special petrol. Întrucât pentru aceasta era nevoie de profesionişti, 
Ferenc a fost numit inginer şef în 1918, an din care şi-a pus puternic amprenta asupra 
ştiinţei geologiei în Ungaria.

Nu a găsit însă petrol ci ape termale. Astfel, în 1917 descoperă prima sursă de apă 
termală printr-un foraj la 330m adâncime la Hajdúszoboszló – Ungaria (70km de Oradea). 
În 1925, a realizat un foraj la 1080m obţinând apă termală la 73oC. S-a format repede un 
lac unde localnicii au spălat la început rufele. Apoi, oamenii care au făcut baie au constatat 
că apa este bună pentru tratarea durerilor reumatice şi vindecarea rănilor. Pávai-Vajna 
Ferenc bănuia de la început că apa caldă cu gaz şi cu săruri minerale putea avea efecte 
vindecătoare. Mai târziu a efectuat forare la 2030m pentru ca sursa de apă termală să fie 
permanentă şi cu debit suficient.

În anii următori, efectele benefice au fost confirmate şi de către oameni de ştiinţă 
străini, iar Hajduszoboszlo a început să atragă turişti din toată Ungaria. La sfârşitul anilor 
30, rezultatele obţinute au determinat Guvernul să-şi stabilească ca obiectiv transformarea 
Ungariei într-o ţară de băi termale, unde pacienţii din toată Europa vor veni să se trateze. 
Începutul băilor termale în Ungaria este legat deci de numele lui Pávai-Vajna Ferenc.  
El a scris numeroase studii geologice, a ţinut prelegeri şi a întocmit hărţi geologice ale 
Ungariei. În 1954 s-a reîntoars la Institutului de Geologie din Budapesta iar  în 1957 a 
început lucrul la mina de cărbune din Maza. A murit în 12 ianuarie 1964 la spitalul din 
Szekszárdi şi a fost înmormântat în cimitirul din Maza. Pávai-Vajna Ferenc are statuie în 
centrul oraşului Hajdúszoboszló iar o şcoală şi o apă minerală, descoperită în 1994 acolo, 
poartă numele lui.

În orăşelul agricol s-a amenajat la început un ştrand cu nisip. Treptat complexul balnear 
s-a dezvoltat până în anul 2000, când aici s-a construit primul aquaparc din Ungaria. După 
80 de ani, oraşul Hajdúszoboszló a devenit cel mai mare centru balneologic din Ungaria. 
Astăzi complexul balnear Hungarospa se întinde pe 30 de hectare, fiind cel mai mare din 
Europa.  În fiecare an, aici sunt cazaţi 300.000 de turişti şi cam tot atâţia intră la Hungarospa, 
care pe lângă băile termale include şi un aquapalace acoperit, finalizat în 2010. Peste 45.000 
de români îşi petrec anual concediile acolo.

    
                                                                                                      Mircea Aurel Ciugudean
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PANTILIMON POPOVICI

S-a născut în comuna Vătava, Judeţul Mureş în 10 martie 1952. După absolvirea şcolii 
din localitatea natală, în anul 1967, urmează cinci ani (1967-1972) de pregătire pentru 
cariera didactică în cadrul Liceului Pedagogic din Tg. Mureş. Este şeful de promoţie la 
absolvire, dobândind competenţe profesionale deosebite în domeniul pedagogiei şi 
psiho-pedagogiei copilului, metodicilor şi practicii şcolare. Consideră această etapă ca 
fiind decisivă în pregătirea şi abordarea cu profesionalism a meseriei de dascăl cu vocaţie 
pentru munca la clasă şi abilităţi empatice exersate în sute de ore de practică pedagogică, 
sub îndrumarea unor profesori, adevăraţi părinţi spirituali. Între aceştia, la loc de cinste îl 
aşează pe eminentul pedagog Ioan Nicola. Pregătirea pedagogică a fost dublată de latura 
umanistă cu largi deschideri spre literatură, istorie, filozofie, artă (în special muzică şi 
pictură) dar şi spre sport, acumulări de cultură generală pe care profesorul Pantilimon 
Popovici le va folosi eficient în educaţia elevilor pe tot parcursul activităţii didactice

Între anii 1972-1975 îşi continuă pregătirea profesională, dobândind o dublă 
specializare: istorie şi geografie în cadrul Institutului Pedagogic din Tg. Mureş. Termină 
cursurile acestei instituţii cu media 10, drept pentru care alege să lucreze la Şcoala cu 
clasele I – VIII din Războieni Cetate, sat aparţinător oraşului Ocna Mureş. Aici, în calitate 
de debutant în învăţământ, întâlneşte un colectiv didactic de excepţie, în care se integrează 
foarte uşor, având un sprijin permanent din partea directorului Şcolii, Gavrilă Liviu, un 
om deosebit, un adevărat manager, receptiv la orice idee novatoare, benefică procesului 
instructiv-educativ.

Îşi continuă studiile, în paralel cu activitatea didactică, urmând cursurile Universităţii 
Babeş-Bolyai, Facultatea de istorie şi filozofie, între anii 1977-1980, pe care le finalizează cu 
lucrarea „Monografia învăţământului din satul Războieni Cetate”, valorificând documentele 
din arhiva Şcolii în care a profesat neîntrerupt timp de 37 de ani între 1975-2012.

Profesor de gimnaziu 
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Obţine definitivatul în învăţământ în anul 1979 şi gradele II şi I cu media 10 în anii 
1984 respectiv 1988. Lucrarea de gradul I a fost de fapt o finalizare a muncii de cercetare şi 
salvare a vestigiilor arheologice din localitate, activitate permanentă desfăşurată cu elevii 
de-a lungul anilor şi a constituit o nouă contribuţie la istoria locală, cu titlul „Arheologia 
satului Războieni Cetate”.

Profesorul Pantilimon Popovici s-a ferit tot timpul de plafonare şi de rutină. Îşi aminteşte 
mereu de îndemnul profesoarei de literatură din liceu „Feriţi-vă de rutină pentru că aduce 
rugină şi mai apoi ruină”. În consecinţă a urmat cu regularitate toate cursurile de instruire 
şi perfecţionare, fie că s-au numit comisii metodice, cercuri pedagogice, consfătuiri, 
simpozioane sau conferinţe.

Activităţile şi responsabilităţile principale pot fi sintetizate în:
• predarea – învăţarea la clasă, cea mai dragă lui,
• diriginte la 10 clase pe perioada 1975-2012, 
• pregătirea elevilor pentru examenele de capacitate, testări naţionale şi teze cu subiect 

unic (1999-2009), 
• pregătirea suplimentară a elevilor de performanţă la olimpiade şi concursuri şcolare, 

realizând trei reprezentări la faza naţională a olimpiadei de istorie,
• participarea la activităţi educative extraşcolare, serbări şcolare, comunicări istorice, 

excursii etc.
• implicarea elevilor în activităţi practice de cercetare arheologică şi cunoaştere a 

istoriei locale,
• participarea la simpozioane judeţene, interjudeţene şi concursuri profesionale, 

proiecte educative şi parteneriate,
• publicarea de articole pe teme de istorie, religie, pedagogie, metodică, în reviste de 

specialitate, în volume şi colaborări în realizarea unor monografii, etc.

Implicându-se în activităţile sportive a făcut o frumoasă propagandă pentru jocul 
de handbal, pregătind ani de-a rândul echipe școlare cu care a obținut de trei ori (1984, 
1985, 1988) titlul de campioane județene și dreptul de a se întrece cu echipe din mari 
orașe precum: Baia Mare, Brașov, Sibiu, Tg Mureș, Sf. Gheorghe sau Bistrița. Își aduce 
aminte cu emoție de acele momente, considerând că sportul rămâne pentru elevi un mijloc 
important de educație nu numai fizică, ci și morală. A “furat” plăcerea de a antrena pe micii 
handbaliști de la profesorii Man Alexandru din Lunca Mureș, Konya Peter din Ocna Mureș 
și Bârcea Ioan din Aiud.

În anul 2008 a reluat această activitate, dar pe un alt plan, acela de a căuta modele între 
marile echipe campioane, prin iniţierea unui proiect educativ-parteneriat prin care elevii 
au devenit suporteri ai echipei naţionale feminine de handbal, participând la meciurile 
acesteia de la Cluj Napoca, Tg. Mureş şi Sighişoara, adevărate lecţii de educaţie, patriotică.
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Spre finalul carierei didactice, profesorul Pantilimon Popovici, considerând că are o 
suficientă experienţă profesională dar şi abilităţi de cercetător, a redactat peste 30 de studii şi 
articole, publicate în diverse reviste de specialitate sau în presa locală. Articolele abordează 
teme de pedagogie şi metodică, istorie locală, arheologie, educaţie moral creştină sau 
aspecte din viaţa şi activitatea unor personalităţi istorice.

      
Fără a epuiza întreaga listă de lucrări, trecem în revistă câteva dintre acestea, publicate 

începând cu anul 2003 în ziarele, revistele şi volume ca: Unirea, Universul şcolii, Ulpia 
Jurnal,  Dacoromania, Credinţa străbună, Patrimonium Apulense, Educaţia religioasă în 
dialog cu societatea şi altele, din Alba Iulia şi Cluj-Napoca:

- Războieni-Cetate, apel la memoria istoriei, 
- Aptitudinea psihopedagocică şi metodică componente de bază ale culturii profesionale, 
- Castrul roman de la Războieni, 
- Batavii la Războieni Cetate
- Ocna Mureş, vedere din trecut spre viitor, 
- Spaţiul şi timpul în predarea-învăţarea istoriei la clasele V-VIII, - Istorie naţională în 

apoteoticul an 1918, 
- Un apărător al şcolii şi bisericii româneşti – Lazăr Triteanu,
- Războieni Cetate – 1918, toponimie şi istorie, 
- Ocna Mureş şi împrejurimile, în vâltoarea evenimentelor din 1848 – 1949, 
- Simion Popescu (Popovici), portretul unui dascăl de religie,
- Trei decenii de educaţie religioasă. Metode de bune practici instituţionale şi moral-

creştine în şcoala românescă, 
- AD VATABOS – Monografia arheologică a localităţii Războieni Cetate, Cluj, 2010 (în 

colaborare cu Rada Varga)
- Principii şi valori pedagogice în lucrările Sfinţilor Trei Ierarhi, 
- Monografia Parohiei Ortodoxe Române din Războieni Cetate (pregătită pentru 

tipar), etc.

Activitatea ştiinţifică a profesorului Popovici Pantilimon s-a concretizat în cercetarea 
cu pasiune a trecutului arheologic al satului Războieni Cetate şi aducerea în prim plan 
a unor dovezi indubitabile despre existenţa în această localitate a unui castru roman în 
care a fost contonată unitatea militară de cavalerie alcătuită din batavi, numită Ala Prinea 
Batavorum Milliaria.

Această realitate a fost apreciată de personalităţi ale ştiinţei istorice româneşti. Astfel, 
profesorul Vasile Moga din Alba Iulia afirmă: „Mărturisesc că pe profesorul Pantilimon 
Popovici îl cunosc de mai bine de două decenii...  Încă din discuţiile preliminare şi cele ce 
au urmat mi-am dat seama că mă aflu în faţa unui om ce a ştiut să îmbine perfect munca 
de la catedră cu munca de cercetare ştiinţifică”. 
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La rândul său, profesorul universitar Ioan Piso din Cluj Napoca, apreciază în referatul 
asupra lucrării pentru gradul I, Arheologia satului Războieni Cetate: „ca una din cele mai 
bune monografii de sit arheologic pentru Dacia Romană; autorul s-a ridicat la nivelul 
unui cercetător, fiind în acelaşi timp unul din cei mai buni profesori pe care i-am întâlnit 
în cariera mea”. 

Din anul şcolar 2012 – 2013, profesorul Pantilimon Popovici s-a transferat la Scoala 
gimnazială “Lucian Blaga” din Ocna Mureş, cu număr mai mare de elevi şi frumoasă 
tradiţie. 

Peste timp, profesorul Popovici rămâne consecvent unui principiu de la care nu a făcut 
rabat: „ca să fii exigent cu elevii, trebuie mai întâi să fi exigent cu tine însuţi”, numai astfel 
te vei înconjura de prieteni. Satisfacţia este cu atât mai mare cu cât vei costata că mulţi 
dintre aceştia au fost cândva discipolii tăi.

    Mircea Aurel Ciugudean
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VLAD VASILE POPOVICI

S-a născut la Ocna Mureş la 5 Iulie 1982 şi are domiciliul în Războieni-Cetate. A 
parcurs apoi  clasele  Liceului Teoretic „Petru Maior” din Ocna-Mureş, Secţia Filologie, 
între anii 1996-2000.

Între 2000-2004 a urmat Facultatea de Istorie şi Filosofie, Secţia Istorie,  la Universitatea 
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, obţinând Licenţa, ca şef de promoţie, printr-o lucrare 
despre tribunism – curentul cultural şi politic coagulat în jurul ziarului „Tribuna” de la 
Sibiu, condus de Ioan Slavici.

În 2005 a încheiat studiile de Masterat la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 
în specialitatea Socio-Antropologie Istorică, cu  titlul dizertaţiei: Activismul politic în 
Transilvania dualistă (1865-1895), având drept coordonator pe Prof. Dr. Nicolae Bocşan.

Între 2005-2008  parcurge studiile de Doctorat la Universitatea „Babeş-Bolyai” din 
Cluj-Napoca şi obţine în 2008  titlul de doctor în istorie cum laude. Titlul tezei a fost: 
Tribunismul (1884-1905). Ideologie şi acţiune politică, direcţii culturale şi angajament 
social, iar coordonator a fost tot Prof. Dr. Nicolae Bocşan. 

Din Octombrie 2007 şi până în Septembrie 2008 a ocupat funcţiile de Asistent-cercetare 
şi Director de proiect la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. În aceleaşi funcţii 
a continuat până în prezent să desfăşoare şi să conducă cercetări în cadrul unor proiecte 
finanţate pe plan naţional, cu temele:

- Bibliografia istorică a României, la Academia Română, Institutul de Istorie „George 
Bariţiu”, Cluj-Napoca (2008-2014) – membru în echipă;

- Receptarea modernizării sistemului sanitar în România comunistă de către lumea rurală (1948-
1989) în cadrul Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, Arhiva de Folclor (2009) – membru în echipă;

Cercetător, istoric
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- Elita medicală şi procesul modernizării societăţii rurale din România (1859-1914), la 
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (2009-2010) – membru în echipă;

- Elita politică românească din Ungaria dualistă (1867-1918). De la recuperările 
prosopografice la sociologia elitelor, la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 
(2010-2012) – director de proiect;

- The Political Elite from Transylvania (1867-1918), la Universitatea „Babeş-Bolyai” 
din Cluj-Napoca (2012-2014) – membru în echipă,

- REGEDIT - Resursă Electronică pentru Gestionarea şi Evidenţa surselor de 
Demografie Istorică a Transilvaniei, la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 
(2013-2014) - director.

Între 2003-2005 a fost coordonator al Cercului de Istorie Modernă din cadrul UBB 
Cluj-Napoca. Între 2005-2006 a îndeplinit funcţia de Secretar al Şcolii Doctorale „Istorie 
Civilizaţie Cultură” iar între 2005-2008 a fost Secretar de Catedră la Facultatea de Istorie 
şi Filosofie, Catedra de Istorie Modernă. Din 2010 este Preşedinte al Asociaţiei non-profit 
„Capitel”, al cărei obiectiv este „oferirea unei utilităţi sociale studiilor istorice”.

Este un bun cunoscător al paleografiei româno-chirilice de secol XIX, are o experienţă 
solidă în cercetare ştiinţifică şi în managementul cercetării ştiinţifice. În anii 2011 şi 2012 a 
efectuat două stagii de cercetare-documentare de câte o lună la Budapesta.

A elaborat cărţile de istorie:
- Studies on the Romanian Political Elite from Transylvania and Hungary (1861-

1918), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2012, 
- Tribunismul (1884-1905), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, 
- Modernizarea lumii rurale din România în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 

şi la începutul secolului al XX-lea. Contribuţii (în colaborare cu Constantin Bărbulescu), 
Editura Accent, Cluj-Napoca, 2005. 

A  mai contribuit la editarea altor 4 volume de studii istorice, din care unul tipărit în 
Germania (împreună cu Conf. Dr. Judit Pál): Elites and Politics in Central and Eastern 
Europe (1848-1918). A fost singur autor sau colaborator la: 8 volume de documente 
istorice, 2 volume bibliografice, 40 de studii istorice publicate în ţară şi străinătate, în 
reviste de specialitate sau volume de conferinţe. A participat la 11 manifestări ştiinţifice 
internaţionale şi la alte 18 naţionale. A publicat în presă şi reviste de specialitate un număr 
de 27 recenzii şi note de lectură.

Cercetătorul Vlad Vasile Popovici este încă tânăr şi, în mod sigur, vom asista la o evoluţie 
spectaculoasă a rezultatelor şi contribuţiilor sale în cercetarea istorică asupra Transilvaniei.

                                                                                                   Mircea Aurel Ciugudean
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SEBASTIAN RADU

S-a născut la 1 Aprilie 1852 la Şard, în judeţul Alba. A trecut în eternitate în anul 1906. 
A efectuat şcoala primară la Şard-Ighiu, gimnaziul la Alba Iulia. A continuat studiile la 
Academia de Teologie din Blaj, absolvindu-o în anul 1878. Între anii 1879-1883 a urmat 
cursuri de filozofie la Budapesta şi Viena iar la 6 Aprilie 1889 a obţinut titlul de doctor în 
filozofie la Universitatea din Budapesta.

Reîntors în ţară, a fost numit profesor la Institutul Pedagogic apoi la Liceul „Sf. Vasile” 
din Blaj, la catedra de istorie, unde a rămas până în 1891. La 9 Februarie 1898 a fost numit 
paroh greco-catolic la Uioara (Ocna Mureş), fiind instalat la 5 Mai a aceluiaşi an.

Remarcandu-se ca o personalitate multivalentă, erudită, bun cunoscător al istoriei 
universale, precum şi a evenimentelor cultice, politice, sociale şi culturale derulate în 
spaţiul carpatic, şi-a publicat elevatele scrieri în gazetele vremii, precum: „Observatorul”, 
„Foaia şcolastică”, „Foaia şcolastică şi bisericească”, „Unirea-Blaj”, etc. A tipărit în „Anuarul 
Liceului din Blaj” (anul 1886-1887) studiul „Starea civilizaţiunii la popoarele primitive”, 
urmând apoi, în anul 1889, publicarea laborioasei sale teze de doctorat, întitulată „V. Karoly 
császár es a protestantismus”.

Statura sa de teolog şi publicist, aparţinând spiritualităţii transilvane şi împlicit culturii 
uiorene, a fost evocată frecvent de-a lungul timpului, într-o serie de ample volume şi studii 
care au vizat biografia localităţii Ocna Mureş. Citez aici monografia întocmită în anul 1943 
de prof. Nicolae Pintea, continuând cu alte două monografii (din 1996 şi 2007) semnate de 
Nicolae Dobra, cu articolul „Preoţi cărturari din meleagurile ocnamureşene” („Informaţia 
de Alba”, 14 Octombrie 2005) precum şi „Monografia Bisericii Române Greco-Catolice din 
Ocna Mureş (2010) elaborată de Pr. Alexandru Florin Biriş.

Teolog, filozof, publicist
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 Acesta din urmă, după ce reliefează datele esentiale ale destinului hăruitului paroh 
Sebastian Radu, concluzionează cu respectuoasă sinceritate: „A fost un foarte bun 
administrator al protopopiatului şi al parohiilor arondate, cărturar erudit şi mare apărător 
al drepturilor românilor transilvăneni”.

                                                      Nicolae Adrian Dobra,
                                                     pe baza datelor din cărţile

                                                               prof. N. Pintea, I. Mărgineanu, Pr. A.F. Biriş
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AUGUSTIN RUSU

S-a născut la 18 Decembrie 1946 în Ocna Mureş. A trecut în eternitate la 7 Decembrie 
2010. A parcurs scoala primară, gimnaziul şi Liceul la Ocna Mureş. A urmat specializări în 
biblioteconomie şi în organizarea activităţii culturale de masă, între anii 1970-1974.

A fost membru al Uniunii Etnografilor şi Folcloriştilor din România, începând din anul 
1974. Şi-a dedicat peste 30 de ani din viaţă promovării patrimoniului cultural-artistic al 
melegului său de baştină, activând ca metodist principal la Casa Orăşenească de Cultură 
(din 1970), director al Clubului „Soda” din localitate (1979-1985), apoi bibliotecar la 
aceeaşi instituţie (1985-2000).

A fost unul dintre biografii oraşului Ocna Mureş, elaborând lucrarea „Index cultural 
– Ocna Mureş, 1967-1985”, material care a servit ca sursă bibliografică pentru redactarea 
unor monografii, urmată de studiul „Aspecte istorice ale localităţii Ocna Mureş” – lucrare 
în manuscris (2006). A publicat sporadic articole pe tematică artistică şi folclorică, în 
cotidianul albaiulian „Unirea”, gazeta „Munca” (Bucureşti), „Tribuna” (Cluj-Napoca) şi în 
periodice editate de Uniunea Generală a Sindicatelor.

A contribuit substanţial la susţinerea cenaclurilor literare uiorene „Mihai Eminescu” 
şi „Maris” şi a grupurilor folclorice. Activitatea sa de muzician s-a concretizat prin 
participarea sa ca instrumentist în formatia de muzică uşoară „O.M.5” începând cu anul 
1967, „Antares”, din care s-a dezvoltat apoi grupul vocal-instrumental „Amphora” (1970-
1973). Din iniţiativa sa, în anul 1979, a fost înfiinţată formaţia de muzică uşoară „Retro 
Grup”.

În răstimpul în care a funcţionat ca director al clubului „Soda”, a organizat numeroase 
spectacole, din care 31 la sediu, şi 13 în localităţi din cuprinsul judeţului Alba, contribuind 

Muzician, coordonator cultural şi biograf
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esenţial la promovarea folclorului coregrafic şi a melosului tradiţional, specific meleagurilor 
uiorene. 

Evocând aspecte ale vieţii culturale din Ocna Mureş, Augustin Rusu afirma în studiul 
său „Index cultural...”: „A fost o muncă imensă în perioada 1970-1974, când din nimic, în 
câţiva ani, am ajuns la performanţe, fără sponsori, fără fonduri prea mari... Puţin mai ştiu 
azi că artiştii din acest oraş au cucerit în anul 1971 „Marele premiu pe ţară” cu formatia 
de dansuri populare, la festivalul de la Sf. Gheorghe. Acolo, pe scenă, în faţa unui juriu 
format din experţi, am ridicat sala în picioare cu suitele de dansuri din zona Mureşului... 
Bineînţeles, au urmat filmări pentru TV, înregistrări pentru emisiunile Radio, etc. Azi 
(2003), din cele 12 perechi de dansatori, mai sunt vreo 4 în viaţă... Au trecut peste 30 de 
ani de atunci; totul se va sterge cu timpul şi va rămâne „incertul”... Când văd vechea Casă 
de Cultură (abandonată din anul 1988), mă gândesc că mulţi nu ştiu ce a fost acolo, că pe 
pereţii aceia plini de igrasie, atârnau diplome şi medalii cum nici Bucureştiul nu avea... 
Unde sunt azi trofeele noastre, vitrina noastră încărcată cu titluri? Unde sunt oamenii de 
atunci?

Au fost totuşi ani frumoşi, care nu se vor întoarce niciodată; în fond, totul e un vis pe 
care cei de acum nici nu îndrăznesc să-l viseze, dar pe care noi l-am trăit cu adevărat!...”

Există oameni care sădesc în jurul lor lumină, care prin cumsecădenie, camaraderie şi 
devoţiune profesională înnobilează timpul şi peticul de lume care le-a fost hărăzit pentru 
vieţuire de către pronia cerească. Din cinul acestor aleşi ai sorţii a făcut parte şi Augustin 
Rusu, unul dintre cei mai activi proteguitori ai specificului cultural al localităţii Ocna 
Mureş.

La cumpăna dintre veacuri, o boală nemiloasă i-a grăbit pensionarea, împovărându-l 
cu o infirmitate ce l-a ţintuit într-un cărucior, cu care străbătea uneori străzile urbei natale 
spre a-şi procura o fărâmă de pâine, dar mai cu seamă pentru a revedea cu nostalgică emoţie 
locurile pe care le-a îndrăgit şi în cuprinsul cărora şi-a perindat odinioară nădăjduirile şi 
iluziile. Îmi amintesc şi azi cum trecea anonim, necunoscut de noile generaţii şi de alogenii 
care invadaseră atotstăpânitori urbea, ignorat de notabilităţi şi de vremelnicii cârmuitori 
locali... El, care slujise un oraş întreg, el, „patriarhul culturii ocnamureşene” – cum fusese 
numit în paginile presei din judeţul Alba, ajunsese la greu şi necaz să guste fructul amar al 
nerecunoştinţei şi al singurătăţii...

La un moment dat, aflându-mă în postura de redactor al cotidianului „Informaţia de 
Alba”, într-un amplu articol publicat la 10 Noiembrie 2004, sugeram acordarea titlului de 
„Cetătean de onoare” acestui făcător de spiritualitate locală. Dar cuvintele acelei mărturisiri 
jurnalistice au trecut ca un vânt neauzit prin orasul nostru, unde preţuirea devenise o floare 
rară, aşa că, în faţa sugestiei pe care o lansasem, cei ce trebuiau să înţeleagă nu au înţeles iar 
cei care trebuiau să decidă nu au decis...
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AUGUSTIN RUSU

Bunul Augustin Rusu a murit sărac, în ungherul unei case mici, aproape triste, pripăşită 
undeva la periferia localităţii, iar crucea sa din ţintirimul străvechi nu-i mai păstrează nici 
numele...

Am scris aceste rânduri spre a mă împotrivi uitării, ca să ştiţi şi voi, mai tinerii mei 
concitadini, şi să vă amintiţi că în oraşul provincial dintre Mureş şi dealul Banţa, a existat 
cândva un om care a sădit în jurul său lumină – prietenul meu nepreţuit de la cumpăna 
unor vremuri frumoase...

                      Nicolae Adrian Dobra
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CRISTINA MARIA ŞANDRU 

S-a născut la 21 decembrie 1986 în oraşul Aiud dar, când avea câţiva ani, familia ei 
s-a stabilit la Ocna Mureş. A parcurs anii de şcoală, inclusiv liceul, la Ocna Mureş, unde a 
revenit după studiile superioare.

A urmat Facultatea de filologie a Universităţii „Spiru Haret” din Bucureşti (2007-2010). 
Între 2007-2008 a parcurs o specializare în biblioteconomie la Universitatea „Babeş-Bolyai” 
din Cluj-Napoca. A fost autorizată de Ministerul Justiţiei ca traducător şi interpret pentru 
limba engleză, în anul 2011. Este traducător de cărţi la editura „Paralela 45”.

În Septembrie 2006 a contribuit la reorganizarea Cenaclului literar „Mihai Eminescu” 
de pe lângă Biblioteca Orăşenească „Mircea Cenuşă” din Ocna Mureş.

A publicat recenzii, reportaje, consemnări etnografice, culturale şi artistice, povestiri, 
eseuri, şi versuri pe tematică religioasă, etc., în revistele „Informaţia de Alba”, „Ulpia 
jurnal”şi „Unirea” (Alba Iulia), „Draga mea pentru copii” (Bucureşti), „Unirea” (Blaj), 
„Lumina credinţei” (Ocna Mureş), etc. (unele sub pseudonimul literar Maria Andros).

A realizat următoarele apariţii editoriale în Editura Napoca Star, Cluj-Napoca:
- „Comorile din suflet”, versuri, 2007,
- „Sub arcul miresmelor”, versuri, 2007,
- „Rostiri despre scriitori” (în colaborare), recenzii, cronici literare şi portrete de autori, 

2007,
- „Lacrimi neplânse”, versuri, 2011,
- „Neliniştea cuvintelor” (în colaborare), antologie lirică ocnamureşeană, în curs de 

apariţie.
A tradus în limba franceză versuri ale poetului Nicolae Dobra, publicate în volumul 

„Les ossements de l’étè”, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2011.

Poetă, prozatoare, traducătoare, publicistă
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Cu mai bine de o jumătate de deceniu în urmă, atunci când la Ocna Mureş iluminarea 
stihurilor devenise fulgurantă, prefigurând o posibilă cumpănă a liricii în acest cuprins, din 
largurile visătoriei şi al unui cuget care purta în sine temeritatea onirică, s-au ivit versurile 
Cristinei Maria Şandru. Atunci, tânăra poetesă – aproape o adolescentă – a debutat 
editorial în mod fulminant, nu cu o plachetă fragilă (conform unei tradiţii care părea 
imuabilă), ci cu trei cărţi în acelaşi an (2007), exalând dimensiunile unui har autentic, 
proaspăt şi genuin, oscilând stilistic între exuberanţă şi tristeţe, dar purtând pecetea sacră a 
sensibilităţii şi a unei copleşitoare emoţii estetice. Şi atunci, sub înrâurirea acestui miracol, 
în orăşelul de la marginea lumii, florile de măr au devenit mai imaculate, cerurile mai 
înalte, sălciile mai înlăcrimate şi clipele mai senine... „Comorile din sufletul” Cristinei 
s-au împlinit mirific „Sub arcul miresmelor”, neuitând că definindu-se pe sine, îi putea 
defini şi pe ceilalţi condeieri, ceea ce s-a vădit în argumentele abordate în cartea „Rostiri 
despre scriitori”, pe care le-am migălit în tandem din nemăsurata iubire faţă de frumuseţile 
literei devenită artă... Acum, dincolo de „Lacrimile neplânse” (ultimul grupaj de versuri pe 
care l-a tipărit), nădăjduiesc să se ivească tărâmul fermecat al viitoarelor ei poeme, întru 
biruinţa Cuvântului şi a destăinuirii... Şi dacă naşterea stihurilor nu se produce oricând, 
stăvilite uneori de neînţelese oprelişti, îi sugerez poetesei Cristina Maria  Şandru, să-şi 
înalţe privirile a rugă spre castelele plutitoare ale norilor de vară, acolo unde sălăşuiesc zeii, 
şi să rostească strălin, cu graiul sufletului: „Adu, Doamne, poezia înapoi!...”

Redăm mai jos şi alte păreri ale unor scriitori, preluate din prefeţele unor volume sau 
din presă.

„Cristina Maria Şandru este o întruchipare a zâmbetului senin şi a entuziasmelor 
descoperirii lumii lăuntrice... Recepţionează adevărul stihurilor ca hotar emoţional 
statornicit între realitatea genuină şi zările visului, năzuind spre certitudinea dulce-amară 
a liniştii şi neliniştii sinelui” (Nicolae Dobra).

„Poeta este o căutătoare perseverentă a Tărâmului Făgăduinţei, a acelui univers 
pitoresc şi salubru, nădăjduit în verb şi magia cuvântului... Nu rareori, versurile sale 
includ în arabescul argumentelor afirmaţii care pot fi definite ca sentinţe, postulate sau 
maxime... (Nicolae Dobra).

„Cristina invită cititorul să pătrundă în comorile sale, precum primăvara în fruct..., 
acolo unde se coc aripile binelui şi răului... Poeziile sale sunt chiar „osemintele metaforei” 
ce-şi cer reîncarnarea în cuvânt... Cristina Maria Şandru este ghiocelul apărut la marginea 
primăverii, înaintând sfios dar sigur spre inima cititorilor” (Ion Mărgineanu).

„Cristina Maria Şandru –o poetesă ivită ca o revelaţie, nu cu mulţi ani în literatura 
ardeleană – a redescoperit pentru propriul destin lirismul binelui... Orice cititor ce îşi va 
confrunta sensibilitatea cu versurile înflorite sub aceste „miresme” ale cugetului, va recepta 
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cu prisosinţă accentele romantice şi pasionale bântuite nu de şabloane vetuste şi facilităţi 
idilice, ci mai cu seamă de duioşii deplânse...” (Nicolae Dobra).

„Poeta Cristina Maria Şandru invocă, pe parcursul tuturor rezonantelor alterne ale 
versului, IUBIREA, evaluată ca evadare genuină şi benefică din mrejele nestatornice 
ale timpului, ale cinismului lumesc şi inconsecvenţele destinului... Autoarea nu forţează 
multivalenţele meştesugului poetic, chintesenţele neînflorind din artificii retorice şi 
ideatice, ci exalând, mai cu seamă, din iluminările discrete ale ansamblului poematic şi 
culoarea locală a logosului... Ce poate fi mai convingător decât travaliul artistic al unei 
poete care e încredinţată că „sufletul rămâne zeu al cuvântului”?!” (Eusebiu Moraru).

                                                                                                Nicolae Adrian Dobra 
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ÁDÁM TELEKI

A aparţinut unei vechi familii nobiliare, care a dat Transilvaniei, între secolele XVII-
XIX o seamă de cancelari si guvernatori1. S-a născut la 24 Noiembrie 1900, moment din 
care, timp de mai bine de patru decenii, existenţa sa a fost legată în mod invariabil de 
localitatea Ocna Mureş şi de castelul neogotic de la Uioara de Sus, edificiul care a fost 
domiciliul stabil si proprietatea sa strămoşească. După o viaţă tumultoasă, care i-a oferit 
cu prisosinţă fast, celebritate dar şi îndelungi suferinţe şi vexaţiuni, a trecut în eternitate în 
anul 1972, alăturându-se iluştrilor săi înaintaşi.

A parcurs învăţământul liceal la Cluj, la Colegiul Calvin, devenind pastor de teologie 
reformată. A urmat apoi Academia de Inginerie Agricolă, formându-se ca inginer în 
domeniul agricol – profesie care l-a ajutat în cultivarea terenurilor aparţinând moşiei sale 
din Ocna Mureş şi vecinătăţi.

Implicându-se în activitatea politică, a ocupat, în perioada interbelică, funcţia 
demnitară de deputat în Parlamentul României.

A organizat şi condus o vreme, în calitate de preşedinte, Consiliul Industrial Naţional 
Maghiar, ocupând şi funcţii de conducere în Consiliul Bisericii Reformate din Transilvania 
precum şi în Uniunea Culturală Maghiară din Ardeal, între anii 1938-1940.

Între anii 1931-1942 a fost editor şef la Editura „Agricultura şi Economia Transilvaniei”, 
iniţiind tipărirea a numeroase cărţi. A publicat o serie de studii despre tineretul din 
perioada interbelică. A editat „Calendarul de buzunar al fermierilor”, 1937 şi a elaborat, 

1 Mihail Teleki(1634-1690), cancelar şi conducător de fapt al Transilvaniei în timpul principelui Mihail Apafi 
I, contribuind la încheierea acordului prin care s-a instituit dominaţia habsburgică în Transilvania (1688); 
Samuel Teleki (1739-1822), cancelar, fondator al Bibliotecii „Teleki” din Târgu Mureş; Joszef Teleki de Szék, 
guvernator, vicepreşedinte al Guvernului, între anii 1842-1848. 

Conte, inginer agricol, scriitor, deputat în Parlamentul României
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apoi tipărit (în colaborare cu Bálint Török, coeditor al editurii „Economia Transilvaniei”) 
lucrarea „Calendarul moşierului agricol”, 1938-1940.

În întreaga sa activitate de conducător de editură, a scris şi tipărit importante studii cu 
caracter economic. Ca publicist şi preţuitor al cărţii a manifestat un reliefant interes faţă 
de creaţiile literare, stabilind relaţii de prietenie cu o seamă de importanţi artişti şi scriitori 
din acea epocă, precum: Kuncz Aladar, Krenner Miklós, Nagy Imre, pe care, în repetate 
rânduri, i-a susţinut şi financiar.

După ce o bună parte din pământurile aparţinând vastului domeniu de la Ocna Mureş 
au fost expropriate prin aplicarea reformei agrare din 1945 şi după naţionalizarea castelului 
nobiliar în îunie 1948, devenind simplu cetăţean, Ádám Teleki s-a stabilit la Târgu Mureş. 
Declarându-se susţinător al atitudinii arhiepiscopului romano-catolic Áron Márton2, care 
ceruse (în 1948) Guvernului României, şi apoi (la 27 Aprilie 1949) Marii Adunări Naţionale, 
libertate pentru toate confesiunile precum şi asigurarea educaţiei religioase în şcoli, Ádám 
Teleki a fost arestat (în 1950), judecat şi condamnat la 15 ani de muncă silnică. Beneficiind 
de o clemenţă individuală, a fost eliberat în 1956. În anul 1961, învinuit de „trădare şi 
păstrare ilegală de cârţi” a fost din nou condamnat, apoi eliberat în conformitate cu Legea 
de amnistiere din 1964. A mai trăit 8 ani după aceste triste experienţe biografice, aproape 
anonim, ducând cu sine, în lumea de dincolo de zare, amintirea luminoasă şi nostalgică a 
vieţii sale perindate pe meleagurile ocnamureşene, de care s-a simţit legat prin obârşie, şi 
faţă de care a vădit întotdeauna preţuire şi un desăvârşit ataşament.

         
                              Nicolae Adrian Dobra şi Ioan Huszár.

2 Áron Márton (1896-1980), Episcop romano catolic al Diocezei de Alba Iulia (între anii 1939-1948), apoi 
numit arhiepiscop de către Papa Pius al XII-lea, în 1949, rand pe care l-a ocupat până la sfârşitul vieţii. Con-
siderat de autorităţile vremii „duşman neîmpăcat a tot ce este românesc”, a fost arestat în 1949 şi condamnat 
la închisoare pe viaţă. A fost eliberat în 1955 la cererea lui dr. Petru Groza. 
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TRAIAN VEREŞ

S-a născut la 20 Iulie 1954 în Ocna Mureş. A parcurs şcoala primară, scoala profesională 
şi liceul în orasul natal. Din pricina timpului care i-a fost prea numărat, nu a avut răgazul să 
urmeze institute, universităţi sau academii. A devenit însă un literat autodidact, însuşindu-
şi o vastă cultură de pe urma unor asidue, elevate lecturi şi a întreţinerii unor benefice – şi, 
nu rareori amicale – contacte cu o seamă de personalităţi notorii ale publicisticii româneşti, 
aparţinând celei de a doua jumătăţi a secolului trecut.

A participat cu versuri la ediţiile Festivalului de Lirică şi Muzică Folk „Salinae”- Ocna 
Mureş, desfăşurate în deceniul şapte al secolului XX. 

A fost membru al cenaclului literar “Mihai Eminescu” din Ocna Mureş, pe care l-a 
reprezentat la manifestările literare iniţiate de cercurile şi societăţile culturale din Aiud, 
Cluj, Bistra, Alba Iulia, Bucerdea Vinoasă, Târgu Mureş şi Bucureşti, în perioada 1973-
1978.

A devenit cel mai prolific şi mai înzestrat creator de versuri din generaţia 70’ a tinerilor 
condeieri ocnamureşeni. Şi-a publicat sporadic versurile în paginile presei albaiuliene, în 
ziarul „Munca”, precum şi în revistele „Tribuna” (Cluj-Napoca), „Vatra” (Târgu Mureş), 
„Contemporanul” (Bucureşti), etc. Stihurile sale au fost incluse în anuarul literar „Poarta 
inimii”, editat de Comitetul de Cultură Alba, şi în diferite cărţi de grup. A câştigat şase 
premii literare la concursuri zonale şi naţionale de poezie. 

A corespondat cu reliefanţi scriitori ai timpului, precum Vlaicu Bârna şi Virgil 
Carianopol. Şi-a petrecut vara anului 1977 la casa de Creaţie a scriitorilor de la Mogoşoaia.

În ultimii ani de viaţă a trăit copleşit de o sănătate şubredă, împovărat de tristeţi 
insurmontabile, minimalizat uneori de unii dintre semeni, dar rămânând, prin harul său 
poetic, mai presus de toţi contestatarii săi.

Poet



A trecut în eternitate, prea timpuriu, la vârsta de 24 de ani, în 25 Septembrie 1978 în 
oraşul natal, în deplinătatea forţelor creatoare, înainte de a-şi fi definitivat opera şi a fi 
izbutit să încredinţeze tiparului cele două cărţi de versuri („Strigătul lui Horea” şi „Nu-mi 
cereţi...”) în care îşi strămutase tot viforul lăuntric şi îşi răsădise copleşitoarele duioşii ale 
sinelui.

La o privire retrospectivă asupra scrierilor sale, eu, semnatarul acestor consemnări, 
realizez că, deşi au trecut atâtea decenii de la trecerea în nefiinţă a camaradului meu – 
poetul cu suflet de vânt şi trăiri tulburătoare –, poemele pe care le-a plăsmuit nu au încetat 
de a rămâne actuale si de a reliefa aurul rar al virtuţilor prozodice. 

Ori de câte ori mi-l amintesc, sunt încredinţat că Traian Vereş a venit în această 
dimensiune telurică de departe, din universul sentimentelor lirice, din patria metaforei şi a 
reveriilor întrupate în aureolele literelor, din meleagurile solariene ale tinereţii mele. I-am 
cunoscut modestia, resemnările şi convingerea că poeţii sunt suveranii sensibilităţii, iar 
versurile sunt cele mai grandioase temple ale raţiunii...

Traian Vereş, acest făuritor de vise, învestit în cugetul meu cu rangul de „prinţ al 
himerelor”, a adunat în odiseea sa pământească recolte tulburătoare de surâs şi mâhnire, 
tăinuind sub faldul rimelor toate penumbrele clipelor parcurse. Iar atunci când lumea i s-a 
părut mai tristă decât o elegie, s-a preschimbat în iarbă, ţărână şi tăcere.

                                     Nicolae Adrian Dobra
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