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”Oricând s-ar ivi vreo-ncercare amară 

La brâu să vă stea mai aproape de mâini 

Spre drepturi în ţară şi pace afară 

Cu Lancea lui Horea la luptă, români!” 
de Adrian Păunescu 

 

 

Biserica cu hramul ”Sfântul Nicolae”, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Școala Gimnazială ”Horea”, Cluj-Napoca, jud. Cluj 



 

ECHIPA DE REALIZARE A PROIECTULUI 
 

 

Denumirea parohiei: Biserica ”Sfântul Nicolae” 

Date de contact: Strada Horea nr.44, Cluj-Bnapoca, jud. Cluj 

 

Denumirea unității de învățământ: Școala Gimnazială ”Horea” 

Date de contact: strada Horea nr.19A, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

 

Numele preotului: Florin Daniel 

Date de contact: 0745 541755 

 

Numele profesorului de religie: Ioana Corujan  

Date de contact: str. Eroilor, nr. 174, ap.20, loc. Florești, jud. Cluj, 

Tel: 0744 765 436, e-mail:icorujna@yahoo.com 

 

Numele profesorului de muzică: Judith Ungar 

Date de contact: 0749411727 

 

Numele elevilor din grupa de cateheză: 

1. Măgdaș Vlad – 13 ani, autor creație literară și plastică 

2. Biriș Antonia – 13 ani, autor creație literară 

3. Moldovan Patricia – 14 ani, autor creație literară 

4. Grupul coral – 12-14 ani, interpretarea cântecelor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARGUMENTAREA PROIECTULUI 

Ideea pentru titlul proiectului nostru a avut ca sursă de 

inspirație faptul că unitatea noastră școlară aflată în cadrul parohiei 

”Sfântul Nicolae”, poartă numele de ”Horea”, iar la data de 28 

februarie, în fiecare an, serbăm ”Ziua școlii” și implicit martiriul lui 

Horea. Și mai mult, cele două instituții ale comunității noastre, sunt 

așezate pe strada cu același nume: Horea. 

Pentru că anul acesta este ”Anul omagial al unității de credință 

și de neam”, am hotărât ca activitatea grupului de cateheză să 

cuprindă comparativ, activități și creații artistice, care să ilustreze 

integrarea martiriului lui Horea, în realitatea Jertfei dătătoare de 

viață a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și în dobândirea libertății 

poporului român de azi. În urmă cu 233 de ani, la 28 februarie 1785, 

la Alba Iulia, pe Dealul Furcilor, erau executaţi prin tragere pe roată 

Horea şi Cloşca, doi dintre conducătorii Răscoalei din 1784, fapt 

care ne lasă deschisă omagierea lor pentru fapta îndurată, dar în 

același timp, ne determină să susținem faptul că Alba Iulia devine 

un punct de sprijin istoric al poporului nostru, în realizarea Marii 

Uniri.      

Icoana realizată este o îmbinare simbolistă a reprezentării jertfei 

mântuitoare, a unității dragostei față de omenire și a stilului de 

realizare specific ardelenesc. Cântecele alese sunt izvorul unui 

patriotism autentic, fapt care ce oferă demintatea de a afirma cu 

mândrie că: 

România suntem și noi! 

 


