
PREOCUPĂRI CULTURALE ȘI ARTISTICE INTERESANTE 

                               Col.(r.) Gheorghe CIREAP 

                                             Lt. col (r.) Vasile BOD  
           - membri în compartimentul de cultură al Filialei Județene Cluj a A.N.C.M.R.R.- 

 

În urmă cu câțiva ani,  conducerea Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei  

Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere, al cărei președinte este 

col.(r) Ion TRAȘCĂ, a decis constituirea unei formații artistice proprii, formate 

din rezerviști militari și simpatizanți ai acestora. Așa se face că, la inițiativa 

concretă a colonelului în rezervă Gheorghe CIREAP, s-a constituit o astfel de 

formație, purtând numele ”REZON”, pentru a sugera că este vorba despre 

rezerviști și onoarea acestora.  Printre primii membri ai formației  s-au aflat: 

col.(r.) Ștefan TRIF, Neculai IONAȘCU și Ioan  BOB , lt.col. (r.) Dorin 

NĂSTASE,  Vasile BOD  și Marcel HUȚUȘORU, lt.(r.) Ioan DANCI și 

Gheorghe ONEȚ precum și doamnele Maria BOANCĂ, Iuliana BOD, Mariana 

SABĂU,  Lia PÂRJOL, Cornelia MUREȘAN și Maria RACOLȚA.  Ulterior, 

s-au atașat de această formație și alți oameni talentați, între care : doamnele 

Mariana FEDIUC, Reghina TRIF, Viorica MIC,  Parasca BĂRAȘ, Mariana 

NĂSTASE, Georgeta BOB, Ionela POP, Cornelia IERNUȚAN,  Maria RUSU 

precum și domnii:  Vasile IERNUȚAN, Marcel PARANICI  și Vasile 

POMPAȘ.  

În cadrul formației activau, la început : un grup de soliști de muzică 

populară și ușoară; un grup satiric și un cor mixt. Mai apoi, s-a reușit 

constituirea unui grup muzical instrumental format din : Nucu ARDELEANU, 

la vioară ; Mircea BURCĂ, la acordeon ; Onuț CHINDRIȘ, la saxofon și Viorel 

MUREȘAN, la trompetă. 

O surpriză plăcută s-a produs în urmă cu un an, când în formația 

artistică a filialei noastre a fost integrat Grupul coral ” Napoca Viva”, bine 

cunoscut în Cluj-Napoca pentru prestația sa culturală, alături de alte formații 

similare. Autorul acestui proiect de integrare a fost lt.col.(r.) Vasile BOD, 

sprijinit de alți ofițeri din cadrul Asociației.  

Fiind vorba despre un proiect nou, considerăm  că  merită  să  facem 

cunoscute,  cititorilor și  iubitorilor  de  artă,  câteva  date  despre  Grupul coral 

” Napoca  Viva ” 
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- Foto : În concertul de CRĂCIUN 2016 – 

 

Subliniem faptul că acesta este coordonat și dirijat de către 

cunoscuta profesoară Maria LEȘE, absolventă prestigioasă  a  Academiei  de  

Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, apreciată pentru competența, 

dăruirea și tenacitatea cu care se dedică acestei activități. Domnia sa a participat 

la multe manifestări cultural-artistice, de mare calitate, inclusiv cu susținerea 

renumitului Grigore LEȘE,  doctor în etnologie și folclor,  îndrăgit interpret de 

muzică populară autentică. Este impresionantă prin puterea de muncă și prin 

diversitatea preocupărilor pe care le are, toate circumscrise culturii și artei 

adevărate. Astfel, fiind angajată ca profesor de muzică, este și dirijor al 

Grupului Folcloric de Copii ”Ciuleandra” din Colegiul Național ” George 

Barițiu ”, profesor la Școala Gimnazială ” Emil Isac ” și redactor muzical la 

postul de radio ”Renașterea”  din Cluj-Napoca. Toate acestea le face din 

pasiunea pentru muzică și din dorința  de a-i atrage pe oameni spre cultură, spre  

îndeletniciri  plăcute, care ne ajură să depășim ignoranța și să ajungem la un 

grad de libertate din ce în ce mai ridicat.  
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- Foto:  Recital la Adunarea Generală a Filialei - 

Referitor la componența grupului, precizăm faptul că acesta se 

sprijină, mai ales, pe cadre didactice iubitoare de muzică, dar include și 

persoane din alte domenii de activitate. Din prima categorie îi avem în vedere 

pe : prof. Mihai BOLDAN, licențiat în litere și filozofie, susținut de soția sa, 

prof. Steluța BOLDAN ; prof. Mariana SECEANU, fiica fostului profesor 

Octavian STROIA, maestru  coregraf, al cărui nume îl poartă Liceul de 

Coregrafie din Cluj-Napoca; profesorii Iuliu CIONCA, Vasile POPA, Irina 

POPA, Aurica BERAR, Delia NOSA, Ioana ZĂHAN sau elevul Rareș Petru 

SOCACIU, aflat în ultimul an de studii la liceul de muzică. Tot aici o amintim 

pe domnișoara Ileana  BENGA, fiica academicianului Gheorghe BENGA, 

absolventă a facultății de litere și doctor în filologie. 

În mod deosebit o menționăm, în rândul cadrelor didactice, pe Daniela 

MAJA, profesoară în activitate, soprană și solistă a Grupului coral ”Napoca 

Viva”, dar și prezentatoare a concertelor susținute de acesta. Domnia sa este 

apreciată pentru  rezultatele obținute la catedră, pentru premiile câștigate la 

diferite concursuri, cât și pentru o bogată activitate extrașcolară, inclusiv pentru 

coordonarea unui cor de muzică liturgică. 
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 Pe de altă parte, au intrat în componența acestui grup personalități 

importante, venite din alte domenii decât învățământul. Îi amintim, în această 

categorie, pe : Cornel GIURGEANU, Monica HRISCU - instructor de arte 

marțiale și altistă de bază a grupului - pe doamnele Tamara Lidia MORAR și 

Paraschiva AȘTILEAN, dar și pe domnișoara Diana ROȘCA, licențiată în 

geologie.  Toți s-au integrat  fără  dificultate în  grupul coral, sunt mândri de 

ceea ce fac și s-au lăsat seduși de farmecul muzicii. 

Cum era de așteptat, după integrarea grupului ”Napoca Viva” în 

formația artistică ” REZON ” a filialei noastre, la acest grup au mai aderat 

cadre militare în rezervă și soții ale acestora între care : Vasile BOD, Viorel 

MUREȘAN, Gheorghe ONEȚ,  Mariana GEORGESCU, Iuliana BOD, 

Mariana SABĂU, iar lista se va completa, fără îndoială, cu alte nume de 

camarazi, pasionați de muzică și iubitori  de frumos.  

În ceea ce privește repertoriul grupului coral, se poate afirma, cu 

mândrie, faptul că acesta abordează  cu succes, mai multe genuri de muzică 

precum : cântece patriotice, prelucrări folclorice, muzică religioasă, imnuri 

sacre, colinde, romanțe sau canțonete. Toate sunt interpretate la un înalt nivel 

artistic, într-un mod autentic, cu mult talent și mare patos, surprinzând asistența 

cu ceva nou, de fiecare dată. Așa, de exemplu,  cu prilejul unei recente Adunări 

Generale a membrilor filialei, grupul a pregătit un program muzical,  de mare 

diversitate   și virtuozitate, precum și o expoziție de icoane pe sticlă, aparținând 

prestigioasei artiste Teodora Simona ROȘCA, doctor în teologie.  

Așadar, de activitatea  Grupului coral ”Napoca Viva” și a întregii 

formații cultural-artistice a Filialei noastre beneficiază, în primul rând,  cadrele 

militare în rezervă și familiile acestora. Dar, beneficiari efectivi au fost și alte 

categorii de persoane, deoarece sunt susținute, frecvent, spectacole artistice cu 

prilejul unor sărbători aniversare, creștine sau laice, la adunările trimestriale ale 

membrilor filialei, la activitățile de socializare, dar și cu prilejul unor 

manifestări culturale și artistice tradiționale, organizate pe plan local. A devenit 

o practică participarea artiștilor noștri la concertele de Crăciun și Anul Nou, la 

Ziua Națională și Ziua Armatei, la activitățile de comemorare a eroilor, la 

marcarea Zilei Rezerviștilor Militari și a Zilei Persoanelor Vârstnice, de fiecare 

dată cu programe adaptate specificului acestor manifestări spirituale.  

Experiența la care am făcut referire, ne-a demonstrat că există, încă, 

multe disponibilități care pot fi valorificate în activitatea asociațiilor de 

rezerviști militari, pentru a îmbina utilul cu plăcutul și a susține o implicare mai 

activă a persoanelor vârstnice în proiecte socio-culturale, în calitate de 

beneficiari, dar și de participanți direcți.                  


