
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              LUCRAREA ESTE REALIZATĂ DE: 
 CASA ORĂŞENEASCĂ DE CULTURĂ SEINI, ÎN 2008,   
CU OCAZIA MANIFESTĂRILOR PRILEJUITE DE  
COMEMORAREA   CETĂŢEANULUI DE ONOARE 
                          MIHAI BĂLAJ 

 
 
 
 
 
   O dedicăm celor care în cei mai mulţi ani din 
existenţa lui Mihai Bălaj, seineană, s-au putut 
bucura de personalitatea sa, veselia, 
optimismul, nepieritoarea forţă de lucru, 
oratoria sa şi câte altele învăţând să lase la 
rândul lor o fărâmă din talentul şi bucuria 
sufletească în trăirile culturale, educaţionale, 
sociale ale urbei noastre, contribuind la 
alcătuirea slovelor din paginile de istorie a 
trecutului său nu de mult trecut. 
 
 
 
 
 

 
    
 



MIHAI BĂLAJ 
                                        (1909 - 1976) 
                                              Pagini biografice. 
 
 S-a născut în data de 14 noiembrie 1909, în satul Roşiori 
(Vîrşmort), judeţul Satu Mare, situat între Valea Vinului şi 
Pomi, la 4 kilometri peste Someş de Seini, fosta reşedinţă de 
plasă, cu judecătoria şi pretura la care erau arondaţi roşiorenii, 
cu locul unde îşi desfăceau produsele în fiecare joi la târgul 
săptămânal şi în ultima luni din fiecare lună la „târgul de ţară”. 
 Părinţii săi, Vasile şi Ana (născută Bodea) au fost 
oameni sărmani, având doar o căsuţă învelită în paie. Mai aveau 
două holde în câmp şi patru holdiţe în luncă, în total cca. 2 
hectare de teren, insuficiente pentru întreţinerea numeroasei 
familii. A fost al 10-lea şi ultimul născut. Două fetiţe au murit 
mici, 4 fete şi 4 băieţi rămânând în viaţă. Gheorghe, a decedat 
în Seini, la 80 de ani, Floarea, (căsătorită Bumb) A decedat la 
peste 90 de ani în Roşiori, văduvă din primul război mondial. 
Terezia a murit prin 1950, după ce şi-a căsătorit 2 băieţi şi o 
fată, cea care a fost o adevărată mamă pentru  micul Mihai. 
Iuliana, văduvă, a trăit ultimii ani la Curtuiuş (Satu Mare), Nuţu 
a decedat ca şi fecior holtei, Ana şi Vasile trăind până la 
sfârşitul vieţii lor la Roşiori ca şi ţărani agricultori. 
 Grădiniţa a frecventat-o  în ferma Kavaşi unde locuia 
întreaga familie ca refugiaţi la începutul primului război 
mondial. După un sau doi s-au mutat la ferma Fenyeş, unde a 
frecventat clasa I-i, la Şcoala confesională  română, în anul 
şcolar 1916-1917, având ca învăţător pe Paul Cherecheş, care a 
făcut faţă la vreo 70 de copii împărţiţi în 7 clase. Tot aici a 
parcurs cursurile clasei a II-a. Clasa a III-a a urmat-o la şcoala  
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de stat, întreruptă prin închiderea şcolii În această perioadă 
(1919), familia lui s-a mutat la ferma Klein, proprietarul fabricii 
de drojdie, care închiriase ferma de la proprietarul Mandy, 
aflată lângă cantonul C.F.R. de lângă Săbişa, unde pe vreme rea 
de iarnă se întorcea  fiul hărăzit să fie iluminatul familiei, 
întâmpinat spre seară, la marginea unei pădurice de stejar de 
fiecare dată de tatăl său, cu strigătul devenit ritual: „Vii 
Mihăiuc?” şi răspunsul „Viu tătucă, viu!”. În această perioadă 
tatăl lui făcea tot felul de transporturi de materiale pentru 
fabrică, îngrijea de boii puşi la îngrăşat şi hrăniţi cu resturile de 
la fabricarea spirtului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Elev în clasa I-i la Seini                    Clasa a III-a 
 
 În data de 23 aprilie 1919, familia Bălaj se întoarce  
trecând Someşul cu podul plutitor în satul natal, Roşiori, unde  
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între anii  1920-1922 absolvă clasele a III-a şi a V-a, cu 
învăţătorul Ioan Bretan, cantor la biserică. 
 
 
 
 
 
                                                            Mihai Bălaj, elev 
                                                            eminent în clasa a IV-a 
                                                            la Roşiori. 
                                                                   
                                                                
 
 
 
 
 
  Între anii 1922-1930 a fost dus de către directorul Şcolii 
normale greco-catolice din Oradea, Corneliu Sabo, de loc din 
Roşiori, la această instituţie de învăţământ, pe care o absolvă 
primind diploma de învăţător. În schimbul întreţinerii de 
internat, tânărul Mihai a prestat servicii la masa profesorilor, în 
grădina de legume şi fructe a internatului, a dat meditaţii şi a 
fost cantor la slujbe. Din clasa a II-a gimnazială a fost 
preşedintele Societăţii de Lectură „George Coşbuc” din şcoală. 
 În iunie 1930 se întoarce în Roşiori până în luna 
octombrie când este încorporat ca elev cu termen redus, 
perioadă grea de instrucţie militară, până în toamna anului 1931 
când este lăsat la vatră de la Batalionul 10 Vânători de Munte 
din Sighetul Marmaţiei.  
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          La Oradea, anul II                         La absolvire               
 
 Din luna octombrie 1931 până în 1934 ocupă diferite 
posturi de suplinitor, ajungând preşedintele Asociaţiei 
Învăţătorilor fără Posturi din judeţul Satu Mare. În toată ţara 
erau 7.000 de învăţători fără post, 107 fiind din judeţul Satu 
Mare. A luat parte la congresele acestora din Bucureşti, Cluj şi 
Iaşi fiind una din vocile protestatare împotriva guvernului care 
nu completa posturile vacante de învăţători. În 1934 participă la 
un curs la Sibiu organizat de Asociaţia Generală a Învăţătorilor 
din România. În această perioadă a început să colaboreze la 
revista „Viaţa Şcolară”. Din perioada de supliniri, în octombrie 
1931 este la Baia Sprie până în aprilie 1932 când se mută la 
Vama. Urmează să devină suplinitor la Gherţa Mare unde a 
funcţionat întreg anul şcolar 1932-1933. În noiembrie 1933 la 
Odoreu înfiinţează un cor mixt cu care a învăţat liturghia 
cântată chiar şi la catedrala din Satu Mare. A participat şi la 
concursul de coruri din cadrul „Lunii Sătmarului” fiind premiat. 
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Aici a organizat activitatea unui cămin cultural şi a unei 
biblioteci din fondurile  adunate la serbări. 
 
                                                                     ¤ ¤ ¤ 
 
                                                     Militar cu termen redus la  
                                                     Batalionul 10 Vânători de  
                                                     Munte, Sighetul Marmaţiei. 
 
                                                                     ¤ ¤ ¤ 
 
                                                         În vara anului 1934 a parti- 
                                                      cipat la Zamboreea cercetă- 
                                                      şească internaţională de la  
                                                      Mamaia.  
                                                         În anul şcolar 1934-1935 a  
                                                     fost  numit titular la Iegherişte 
în Codru, ocupându-se şi aici de un cor. Tot acum s-a pregătit 
pentru examenul de definitivat, luat cu locul III din cca. 200 de 
candidaţi (1935).Vara a urmat Cursurile de Vară a Universităţii 
Populare de la Vălenii de Munte, care au fost deschizătoare de 
noi orizonturi pentru tânărul Mihai Bălaj în drumul său 
înfometat de cunoaştere, studiu şi dorinţa de afirmare. Datorită 
mediei mari obţinute cere transferul la Seini, şi o şi obţine 
pentru anul şcolar 1935-1936, dar imediat a fost concentrat 
pentru manevrele regale din Bucovina-Rădăuţi, cunoscând 
minunatul traseu Sighet-Vişeu-Moisei-Borşa-Cărlibaba-Prislop-
Ciocăneşti-Iacobeni-Horodnicul de Jos-Rădăuţi. Se întoarce la 
Seini unde va începe o perioadă bogată didactică şi culturală 
marcată de efortul neobosit şi personalitatea remarcantă a sa. 
Înfiinţează un cor ţărănesc apoi unul al intelectualilor pregătind 
totodată o piesă de teatru „Un erou” de Kiriţescu şi un bal  din 
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veniturile obţinute înfiripând o bibliotecă a intelectualilor. În 
primăvara anului 1936 participă deja la un concurs al corurilor 
ţărăneşti la Satu Mare, vara petrecând-o la Roşiori la părinţi pe 
care i-a ajutat să-şi ridice o casă nouă. Atunci, tinerii 
intelectuali ai comunei, juristul Ionel Sabo, ing. Ion Bretan, 
Petre Coza, înv. Vasile Toma şi Gheorghe Iva, teologul Soran 
au adunat fonduri pentru ridicarea unui monument în mijlocul 
satului în memoria ostaşilor căzuţi pe front în primul război 
mondial. Inaugurarea s-a făcut în prezenţa ministrului Valeriu 
Pop şi a prefectului vremii dr. Octavian Ardelean. 
  În anul de învăţământ 1936-1937 la Seini funcţionau 8 
învăţători, director fiind Iuliu Tudoran. Fraţii Radu şi Ana 
Şvaner s-au făcut mai remarcaţi ca şi dascăli alături de Irina şi 
Iulia Şoproni. Un alt dascăl, oltean de obârşie, Dumitru 
Hinoveanu era mai mult poet decât învăţător, muza sa fiind 
Lia, o evreică cu care s-a izolat într-o cameră peste drum de 
fabrica de drojdie, căreia i-a şi dedicat câteva din poezii care 
alături de altele au cuprins volumele tipărite „Luminişuri în 
somn” şi „Azur pentru plopul cu îngeri”. Un alt învăţător a fost 
Dumitru Dinu, dascăl priceput, comandant al Premilităriei pe 
comună, ieşind la instrucţia duminicală cântând cu peste 100 de 
tineri spre deliciul localnicilor.  
 În februarie 1937, după introducerea străjeriei, ca cel mai 
tânăr cadru Mihai Bălaj a fost trimis la Sfîntu Gheorghe la un 
curs de iniţiere. Reîntors a înfiinţat Stolul de străjeri şi activităţi 
specifice cu peste 300 de tineri. În vara acestui an se căsătoreşte 
cu Zina Paşca pe care a transferat-o de la Buşag. Închiriază o 
locuinţă pe strada Băii (mai târziu casa Cărăbăţ) pe care o 
mobilează. Între anii 1937-1938 primeşte sarcina de a comanda 
Cohorta de străjeri din plasa Seini, anul şcolar următor fiind la 
începuturi în Munţii Apuseni, concentrat la Manevrele Corpului  
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Vânătorilor de Munte, revenit apoi pentru a continua activitatea 
din Seini. 
  
                                                 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                      Aspecte din Seini din anul 1938 
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Localitatea era u adevărat şantier. Se construia linia de 
fortificaţii care trebuia să închidă pătrunderea inamicului pe 
Valea Someşului, pe aliniamentul Seini (Cimitirul evreiesc ) 
Măriuş (culmile Codrului). Seiniul era brăzdat de drumurile 
camioanelor, betoniere, ofiţeri de geniu, concentraţi la săparea 
şanţurilor anticar. Comandamentul era în localul de lângă 
Biserica Reformată (internat).În 1939 s-a stabilit în comună şi 
Comandamentul Diviziei 20 Infanterie de la Tîrgu Mureş care 
cu toate unităţile eşalonate aici în Poarta Someşului din Codru 
şi până în Ţara Oaşului şi în adâncime până la Satulung a avut 
misiunea de apărare a acestei Porţi. Comandantul Georgescu 
Pavel Ion (Pion) s-a dovedit de la început un mare iubitor al 
copiilor, cca. 100 de sărmani primind un mic dejun de la 
cantină. Generalul avea biroul în cancelaria de la parterul 
actualei şcoli „Alexiu Berinde”, în  cele 4 săli de clasă fiind 
birourile ofiţerilor Statului Major. Şcoala funcţiona la etaj şi la 
şcoala reformată.. În acest an a fost ridicat monumentul viu de 
pe Dealul Comja, din puieţi de conifere, cu inscripţia 
„Eminescu” de către bravul general şi ostaşii săi. 
 Tânărul proaspăt însurat Mihai Bălaj participă în vara 
anului 1939 la Cursuri de perfecţionare la Oradea după care 
este din nou concentrat la Sighet, fiind martor la exodul cehilor 
din Rusia Subcarpatică refugiaţi peste Tisa, apoi la tragedia 
polonezilor. În 1940, februarie, a primit un nou ordin de 
chemare, cu mai multe cursuri de pregătire care au dus la 
înaintarea în gradul de sublocotenent (30 iunie) şi încredinţarea 
funcţiei de comandă a unui pluton la acelaşi batalion sighetean. 
După anunţul la radio a Dictatului de la Viena (30 august) a 
început retragerea prin Vad, Gutîi, Baia Sprie, Surdeşti, 
Copalnic-Mănăştur, Tîrgu Lăpuş, Fizeşul Gherlei, Sărmăşet. 
  Tânăra pereche  Bălaj se refugiază stabilindu-se la 
Pecica-  Arad ca şi învăţători. În noiembrie a primit trista veste  
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a morţii tatălui său (1940). În februarie 1941 un nou ordin de 
chemare în Garnizoana Haţeg îl desparte de Zina Bălaj. Revenit 
pentru câteva luni, găseşte suficient timp pentru a se pregăti şi  
prezenta la examenul de gradul II, la Arad. După care o altă 
chemare la instrucţie prevede plecarea pe front. Luna iunie a 
anului 1941 îl găseşte în Bucovina, în zona Dorohoiului, 
pregătindu-se de atac în direcţia Noua Suliţă şi Hotin. A fost 
trecut Nistrul, apoi Niprul cotind apoi prin stepă spre nord.. În 
satul Malaia Bieluzorka Divizia a II-a Vânători de Munte a 
suferit mari pierderi, inclusiv comandantul Batalionului. Aici, 
datorită iscusinţei cu care a reuşit să camufleze efectivul de cai, 
căruţe, bucătării şi oameni a fost decorat cu ordinul „Coroana 
României” cu spade şi panglică de Virtute Militară. A primit 
şi o lună de concediu petrecută la Hălmăgel, din Apuseni, 
unde a fost transferată Zina Bălaj. 
 În luna 1942 s-a îmbarcat în gara Haţeg cu direcţia spre 
Don, către inima Caucazului. A urmat ofensiva asupra 
Nalchicului şi înaintarea spre Alagir, Akssarisar, aproape  de 
trecerea spre Georgia. Din 1 ianuarie 1943 a început retragerea  
foarte grea în miez de iarnă. După 2 luni prin capul de pod 
Kuban, cu planoare şi bacul s-a trecut în Crimeea, cu stabilire la 
Bacisarai după care cu o altă misiune pe litoralul Sudak. La 
Fedosia, după 700 de zile de front, Mihai Bălaj primeşte ordinul 
de a trece la partea sedentară în ţară, în 8 noiembrie sosind la 
Bucureşti. În 10 mai 1945 a fost demobilizat la Haţeg şi a 
revenit cu soţia sa în Seini. Aici i se încredinţează direcţiunea 
şcolii şi postul de subinspector şcolar de plasă. A mai fost ales 
preşedintele sindicatului învăţământ din plasă, membru în 
Consiliul Politic al comunei şi al plasei, membru şi apoi 
preşedinte al Cooperativei de Consum. Din toamna anului 1945 
a înfiinţat primul gimnaziu unic din judeţ, a redeschis şcoala de  
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ucenici şi a repornit activitatea culturală şi de alfabetizare în 
cadrul „Astrei”. A pornit şi organizarea politică a plasei, fiind 
ales preşedintele Partidului Social Democrat, în care s-au 
înscris toţi învăţătorii, funcţionari şi meseriaşi din Seini. Din 
1948, după votarea Constituţiei a intrat în comitetul de plasă al 
Partidului Muncitoresc Român şi a prezidat instalarea primului 
Consiliu Popular al Comunei Seini. Au urmat perioade mai 
dificile din viaţa sa (între anii 1951-1952) când a fost exclus din 
toate funcţiile ocupate, chiar şi din învăţământ. Reprimit, a 
funcţionat anul următor ca învăţător în Ilba, înfiinţând un cor, 
conducând în acelaşi timp corul din cadrul Gostat Seini. 
  În toamna lui 1953 revine cu catedra în Seini până în 
1958 când până în 1962 devine şeful aprovizionării la 
„Seineana”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Echipa culturală a Cooperativei - martie 1956 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Artiştii de la „Seineana” şi „Cometa” în anul 1956 
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                      Inaugurarea G.A.C. Apa,  1956 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 Interpreţii piesei „Cresc oameni noi”, inaugurare GAC Seini 
                                           1956 
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      În anul 1962 este reîncadrat în învăţământ şi se califică 
profesor la Cluj. Astfel, la 53 de ani se califică profesor, după 
doi ani îşi ia examenul de definitivat, iar la 57 de ani devine 
profesor cu gradul II. Se pensionează în 1972. Fila cu data de 
14 martie din calendarul anului 1976 rămâne nedecupată din 
istoria locală la capitolul cultură, paginile Mihai Bălaj… 
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                           Mihai Bălaj, în tinereţea sa 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           În anul 1974, la 100 de ani de existenţă  a şcolii   
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                           LISTA ÎNVĂŢĂTORILOR  
           ÎNTOCMITĂ DE MIHAI BĂLAJ ÎN MATERIALUL 
PREZENTAT ÎN 17 NOIEMBRIE 1974, „100 ANI DE 
EXISTENŢĂ A ŞCOLII DIN SEINI ŞI 125 DE ANI DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT ROMĂNESC”. (SE INAUGUREAZĂ ŞI  
                      CĂMINUL CULTURAL NOU): 
 

Ioan Cărăgean             -    1841 
Petru Cărăgean            -   1850 
Samuil Făgărăşianu     -   1853 
Nicolae Bretan             -   1865 
Ioan Marghita               -   1867 

Ioan Cionca                   -   1876-1906 
Ştefan Mihalca              -   1895 
Constantin Puşcaş          -  1900 
Atanasie Lupan              -  1900 

Paul Cherecheş              -    l906-1916 
       
      În anul 1970, Consiliul de Stat i-a conferit ordinul „Meritul 
Cultural”, iar în 1972, medalia „25 de ani de la proclamarea 
Republicii”. 
     „Mihai Bălaj nu trebuie uitat!. Numele lui este scris pe 
lista patrimonială a valorilor culturii noastre zonale, pe care 
s-a străduit o viaţă întreagă de om s-o integreze şi s-o ridice la 
valoarea culturii naţionale… . Optimismul fără pedanterie, 
direct şi sincer ce se revărsa asupra tuturor celora din jurul 
său, cît şi imboldul său personal, generos şi îmbărbătător, nu 
ne dau dreptul să-l uităm atîta vreme cît fiinţăm, existăm şi ne 
zbatem exact în aceleaşi domenii în care şi el s-a implicat şi 
zbuciumat”                                       Valentin Băinţan 
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 In 17 septembrie 1955, generalul Georgescu PION, la 72 
de ani  însoţit de Ioniţă Andron revine pe dealul lui scump, la 
72 de ani. Este aşteptat în gară de un grup de pionieri cu flori şi 
mult entuziasm. Duminică,18 septembrie, la cinematograf .se 
prezintă o şezătoare literară inspirată din creaţia eminesciană, 
pregătită de Mihai Bălaj iar luni, un grup de intelectuali seineni 
îl însoţesc pe Comja, seara fiind organizată o ..masă comună..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Ultima mare bucurie a soţului meu a fost  posibilitatea 
de a vizita, în 1955 oamenii locului care i-au fost atît de dragi. 
Cu lacrimi în ochi ne-a povestit despre primirea entuziastă ce a 
fost făcută la Seini cu această ocazie… Cît ar fi de fericit acum 
că inscripţia e făcută iarăşi de brazi tunşi” 
 (Din scrisoarea profesoarei Paulina Georgescu 
adresată lui Mihai Bălaj). 
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    Mihai Bălaj şi un grup de intelectuali alături de Georgescu  
               PION, pe Dealul Comja, septembrie 1955. 
 
 „Era vesel, plin de viaţă, tumultuos ca o primăvară. 
Întreaga viaţă, 66 de ani, a fost pildă de om de omenie. Mihai 
Bălaj-căci despre el este vorba-a pornit pe un drum fără 
întoarcere în 14 martie 1976… . A plecat dintre noi. Au rămas 
cu noi memoria sa, pilda sa de om de mare omenie şi spirit 
românesc, faptele sale de muncă, talentul şi dăruirea, puse 
timp de o viaţă pentru înălţarea spirituală a oamenilor de pe 
meleagurile noastre”. 
                                                               V.G. SALVAN 
aprilie, 1976          
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Fragment din scrisoarea doamnei Florica Raica, una din fiicele 
generalului PION adresată  lui Dan Skorka în care se exprimă 
regretul de a nu putea participa la comemorarea Mihai Bălaj şi 
Georgescu PION:  
 „…Cred că vă daţi seama c-am regretat din tot 
sufletul, fiindcă l-am adorat şi admirat pe Tata şi am fi dorit 
să auzim tot ce s-a spus despre el, acolo, la Seini, unde am stat 
şi noi, copii fiind, în casa familiei Pop, chiar în centru, şi în 
timpul verii la vila lui Barbu, dintre dealuri, unul plantat cu 
castani nobili şi celălalt cu piersici. Avem cele mai frumoase 
amintiri din oraşul de la poalele dealului Comja, unde Tata a 
ridicat un monument  unic şi original în memoria lui 
Eminescu…Am fost alături de dvs. în evocarea şi cinstirea 
Tatei pe acele minunate plaiuri maramureşene…” 
            16.11.1999                                   Florica Raica 
       

   CARIERA DIRIJORALĂ 
  
 Se acceptă ca data înfiinţării corului din Seini anul 
1880, deşi se fac referiri la acesta şi în 1876. Dar această 
perioadă se poate considera ani de acumulări de experienţă, din 
1880 s-a cântat pe 4 voci şi au început şi primele reprezentaţii, 
argumente care duc şi mai mult la fixarea acestei date. 
 Ioan Cionca a fost primul dirijor, până în 1904. În 
perioada  1906-1919 a dirijat Paul Cherecheş-Benea, ca apoi 
să urmeze la pupitru Iosif Cardoş Spădaru, între anii 1919-
1925. Ioan Pop, a purtat bagheta dirijorală între anii 1925-
1935, urmând  Mihai Bălaj până în anul 1970. Primul 
document scris în care se fac referiri elogioase la cor este 
„Darea de seamă asupra inaugurării bisericii din Şişeşti”, 
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27 august 1891. Din primele fonduri obţinute, Mihai Bălaj 
susţine financiar elevii săraci şi formaţia de pompieri voluntari. 
O remarcabilă apariţie a corului a fost în toamna anului 1947, 
când se inaugurează căminul cultural al breslaşilor O altă 
manifestare prestigioasă a fost în data de 22 iulie 1951, când la 
Seini s-a organizat faza pe grupe de comune a ediţiei a II-a a 
concursului republican al formaţiilor cultural-artistice de 
amatori. Corul număra atunci peste 100 de membri fiind 
acompaniat de o orchestră formată din 12 instrumentişti. În 
1952, se mai adaugă solişti, recitatori, echipă de dansuri. Se 
montează piesa de teatru „Pagubă-n ciuperci”. În 1954, alături 
de premiile obţinute de cor, sunt evidenţiaţi directorul 
căminului cultural Florian Cardoş, Terezia Blaga, directoarea 
şcolii, Nicolae Ilie, directorul „Seineana”. Mihai Bălaj şi 
Florian Cardoş primesc distincţia „Evidenţiat în munca 
culturală de masă.” Activitatea continuă, în 1960 de exemplu 
se prezintă 7 spectacole în Seini şi 10 deplasări, multe din ele 
fiind în aceşti ani la Viile Apei, Săbişa, Ilba, Baia Mare, Satu 
Mare, Tăuţii, Băiţa, Poiana Codrului, Valea Borcutului, Baia 
Sprie, Cicîrlău, Nistru, Buşag ş.a. În 15 decembrie 1968 se  
aniversează 60 de ani de la înfiinţarea „Seinenei”, când se 
organizează ample manifestări aniversare la care corul este în 
prim plan. De fapt în viaţa cetăţii a fost un organism sensibil şi 
nelipsit în toată perioada lui de existenţă, la toate manifestările 
sale, legate de orice dată de sărbătoare, eveniment sau  
aniversare. La 90 de ani de cor în Seini, în anul 1970 au fost 
evidenţiaţi câţiva dintre coriştii care în ultimii 10-20 de ani au 
fost activi. Dintre aceştia se numără Terezia Cătană, Eliza 
Sălăjan, Elena Ajtai-Moldovan, Mărioara Seikei, Mărioara 
Tegher, Magdalena Asztaloş, Maria Vedlinger, Etelka Vida, 
Maria Eiberst, Ghizela Dragoş, Maria Murg, Elisabeta 
Sabou, Mărioara Rusu, Alexandru Nagy, Vasile Bogdan,  
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Dumitru Murg, Ştefan Dîrlea, Gheorghe Dragoş,  Gheorghe 
Danciu, Ioan Chiriguţ, Dumitru Pop,  Bartolomeu Sabou, 
Aurel Furda ş.a. În cadrul corului s-au evidenţiat începând cu 
anul 1950 ca solişti: Eliza Petric, Iuliana Robaş, Ioan Apan, 
Mărioara Pomian, Mărioara Lungu, Mărioara Ţînţaş, 
Aurelia Costin, Stelian Florescu, Liviu Opriţa, Petre 
Dărăbuş, Gavril Crăciun. Iuliu Horvath a fost acordeonistul  
care a însoţit corul peste 10 ani, iar din rândul coriştilor s-a 
ridicat cunoscutul solist vocal de muzică populară Nicu 
Moldovan. Statistic, în perioada în care a dirijat corul Mihai 
Bălaj, din 9 concursuri organizate pe plan republican, în 7 a fost 
prezentat prestigios, ocupând locuri fruntaşe la „regionale” sau 
„judeţene”. 
 „Corul a polarizat în juru-i cele mai entuziasme 
elemente. S-a bucurat  totodată de un prestigiu bine 
meritat. Ori de cîte ori s-a anunţai un spectacol,  sala s-a 
dovedit neîncăpătoare. Un cor este o forţă…” 
                                                        Mihai Bălaj, 1970 
 

ARHIVA PERSONALĂ A LUI MIHAI BĂLAJ 
  

LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „PETRE DULFU”: 
        În dosarul bibliografic personal se păstrează, în manuscris, 
un opis al tuturor materialelor publicate, cu indicaţia locului, 
ziarului sau revistei, numărului şi data apariţiei acestora, în 
ordinea cronologică. 
  LA FILIALA ARHIVELOR STATULUI MARAMUREŞ: 
        Se păstrează documente cu privire la activitatea sa din 
şcoală, perioada anilor 1928-1933, când a funcţionat ca 
preşedinte al societăţii de lectură „George Coşbuc” Oradea, 
creaţii proprii, cuvântări, etc. fiind cele mai vechi documente  
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personale. Se mi găsesc documente din perioada cât a activat ca 
preşedinte al „Asociaţiei învăţătorilor fără posturi din judeţul 
Satu Mare”. Alte documente se referă la preocupările didactice 
din perioada 1935-1976, la activitatea „Astrei” ce avea la Seini 
un despărţământ al cărui preşedinte  fost în perioada 1938-
1954. Programe, repertorii, diplome, note de participare la 
concursuri, ş.a. se referă la activitatea lui dirijorală la căminul 
cultural, sindicatul cadrelor didactice, cooperativa de consum, 
fabrica de drojdie, şcoală. Se pot consulta monografiile „90 de 
ani ai corului din Seini” şi „125 de ani de învăţământ românesc 
la Seini”. Alte dosare cuprind: aniversările culturale cu planuri, 
invitaţii, cuvântări, comunicări precum şi planul monumentului 
„Eminescu” de pe Comja. Un dosar important este cel cu 
sărbătorirea poetului-erou Ion Şiugariu, care cuprinde 
corespondenţele poetului cu personalităţi ale vieţii culturale din 
Transilvania. Despre poetul Dumitru Hinoveanu, sărbătoarea 
memorandistului Vasile Lucaciu, 2 caiete cu note de campanie, 
documente din secolul al XIX-lea referitoare la o monografie a 
Seiniului, a corului, a şcolii împreună cu 50 de fotografii cu 
Seini, sunt alte documente aflate la Baia Mare, alături de 
articole pe teme didactice, culturale şi cetăţeneşti publicate între 
1935-1976. 
 
 „…A fost primul dascăl pe care l-a înregistrat ca 
cercetător de când venisem la arhive. Un domn elegant, 
sigur pe el, care se recomandă scurt: <Sunt învăţătorul 
Mihai Bălaj din Seini. Doresc să cercetez documente pentru 
două lucrări. Monografia şcolii româneşti şi a corului din 
Seini…>…Dădea impresia unui mare actor, care îşi juca 
rolul cu o stăpânire perfectă a gesturilor. Cuvintele rostite 
de el, bazate pe date exacte, luate din documentele doar de  
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el cercetate până atunci, pătrundeau adânc în inimile 
ascultătorilor: elevi, părinţi, invitaţi” (atunci când au fost 
prezentate cele două lucrări despre şcoala românească şi corul 
din urbe). 
     Vasile Căpîlnean  
 
ARTICOLE ŞI STUDII PUBLICATE DE MIHAI BĂLAJ 

Înainte de 1944: 
     ÎN REVISTA „VIAŢA ŞCOLARĂ DIN SATU MARE”: 
       „Şcoala de ieri şi cea de astăzi”, nr. 4, 1932; 
       „Muzeul etnografic regional”, nr. 6,1932; 
       „Idei dintr-o conferinţă”, nr. 1,1933; 
       „Şcoala noastră şi noile curente pedagogice”, nr.2,1933; 
       „Ideile conducătoare ale şcolii moderne”, nr. 4, 1933; 
       „Al II-lea Congres al Federaţiei Cadrelor Didactice din 
         România”, iunie 1933; 
       „Încrestări pe răbojul trecutului an şcolar”, nr. 6, 1933; 
       „Cursurile libere de vară de la Sibiu”, nr.9, 1933 
       „O anchetă”, nr.10,1933; 
       „Cooperaţia şcolară”, nr.11, 1933; 
       „Pagini din trecutul Sătmarului”, nr.12, 1933; 
       „Unificarea sufletească a ţării prin şcoală”, nr.2, 1934; 
       „Spre o activitate mai rodnică”, nr. 3, 1934; 
       „Eminescu,revizor şcolar”, nr.5, 1934; 
       „Cum cîştigăm încrederea satului”, nr.10, 1934; 
       „C. Rădulescu-Motru şi şcoala satului”, nr.11, 1934; 
       „Din înfăptuirile bătrânilor”, nr.12, 1934; 
       „Solidaritatea profesională”, nr.1, 1935; 
       „Un poet reprezentativ al Ardealului contemporan”, nr.3,  
       „Ofensiva romînizării”, nr.6, 1935; 
       „Orientarea spirituală a tineretului român”, nr.11-12, id. 
       „Centrele de gospodărie”, nr.2, 1936; 
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       „Noul învăţător român”, nr.3, 1936; 
       „Cultul tradiţiei şi al specificului naţional”, nr.6, 1936; 
       „Din luptele trecutului”, nr. 6, 1936; 
       „Rolul civic al învăţătorului”, nr.10, 1936; 
           Revista se redefineşte cu numele de  
              „ŞCOALA SĂTMĂREANĂ”: 
    „Generaţia nouă de învăţători”, nr. 11, 1936; 
    „Crăciunul din ţinutul Sătmarului”, nr. 12, 1936; 
    „Centenarul învăţătorului Ion Creangă”, nr. 4, 1937; 
    „Cultul muncii”, nr. 5, 1937; 
    „Crăciunul, praznic educativ”, nr. 12, 1937; 
    „Răspuns articolului <Din ogorul şcoalei>”, nr. 12, 1937; 
    „Cărţi şi reviste”, nr. 12, 1937; 
    „O criză a educaţiei în şcoală”, nr.2, 1938; 
    „Însemnări <Cărţi şi reviste>”, nr.2-3, 1938; 
    „Paşti şi poezie”, nr. 4, 1938; 
    „Prin străjerie la viaţa nouă”, nr.5, 1938; 
    „Cu privire la munca noastră”, nr.6, 1938; 
    „Însemnări <Reviste>”, nr. 9, 1938; 
    „Străjeria şi datinile strămoşeşti”, nr. 11-12, 1938; 
    „Iară visul împlinit”, nr. 11-12, 1938; 
    „Cărţi şi reviste”, nr. 11-12, 1938; 
    „Buletin străjeresc <Cărţi şi reviste>”, nr. 1, 1939; 
    „Învăţătorii în <Serviciul social>”, nr.2, 1939; 
    „Acum 20 de ani - amintiri”, nr.3, 1939; 
    „Cu privire la activitatea culturală din plasa Seini”, nr. 6; 
    „Cronică: Cercul cultural. Cursuri de vară”, nr.6, 1939; 
    „Leul de la Şişeşti”, nr. 11-12, 1939; 
    „Învăţătorul” idem 

REVISTA „AFIRMAREA” SATU MARE 
    „Figuri reprezentative din viaţa culturală a Sătmarului” 
      nr. 7-8-9, 1937 
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   „Crăciunul copilăriei mele”, nr. 12, 1937 
   „Oameni din Sătmar: episcopul Mihai Pavel”, nr. 3, 1938; 
   „Arhidiaconul Alexiu Berinde”, nr. 12, 1938; 
   „O mică mărturie locală de trecut românesc”, nr. 1-2,  1940; 

ZIARUL „SATU MARE” 
   „Către românii sătmăreni” nr. 14 din aprilie 1933; 

ZIARUL „GRANIŢA” SATU MARE 
Sub pseudonimul Mihai Roşioru. 

   „Drapelul şcolar”, 13 aprilie 1934; 
   „Transferările învăţătorilor”, 26 aprilie 1934; 
   „Zona culturală”, 29 aprilie 1934; 
   „Constatări îmbucurătoare”, 1 ianuarie 1937; 
   „Omagiu”, 1934; 
   „Grandioasele serbări jubiliare ale şcolii normale unite din  
     Oradea”, iunie l934; 
   „Ziarul nostru <Graniţa>”, 1935; 
   „În preajma deschiderii anului şcolar”, 19 august 1934; 
   „Mai multă grijă de sate”, 13 septembrie 1934; 

„GAZETA DE VEST” ORADEA: 
   „Iarăşi Zona culturală”, 23 ianuarie 1935; 
   „Românismul activ şi îndreptăţirea lui”, 1 septembrie 1935; 

ZIARUL „CONŞTIINŢA ROMÂNĂ” SATU MARE 
   „Despoliticanizarea în şcoală ”, 1 martie 1938; 
   „Comisia pentru definitivatul învăţătorilor”, aprilie 1938; 
   „Cursurile de la Oradea pe tema <Civilizaţia şi cultura 
română>”, 5 articole publicate succesiv asupra conferinţelor: 
    Şerban Cioculescu: „Generaţiile în literatură”; 
    Stanciu Stoian: „Copilul în literatură”; 
    Păunescu-Ulmu: „Romanul românesc”; 
    Liviu Rusu: „Naţiune şi cultură”; 
    V. V. Haneş: „Teatrul românesc”; 
   C. Brăiloiu: „Muzica noastră populară”; 
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   George Călinescu: „Eminescu, geniu literar”; 
   D.D. Roşca: „Filosofia culturii”. 

DUPĂ 1944. 
ZIARUL „PENTRU SOCIALISM” 

 „Cursurile de îndrumare pentru învăţători şi profesori” iulie  
   1950; 
  „Baia Mare în literatură”, 22 februarie 1958; 
  „Toată atenţia clasei a VII-a”, 25 martie 1958; 
  „Dirigintele în zilele vacanţei”, 8 aprilie 1958; 
  „Despre perioada recapitulării materiei”, 15 mai 1958; 
  „Cîntecele lui Eminescu”, 13 iunie 1964; 
  „Corul din Seini la 75 de ani”, 5 iulie 1964; 
  „În clasa a VIII-a”, 10 februarie 1965; 
  „Alte trepte”, 24 febr. 1965; 
  „Pentru noul an şcolar”, 28 aug. 1965; 
  „Orele educative”, 4 febr. 1966; 
  „110 ani de la naşterea lui Petre Dulfu”, 3 apr. 1966; 
  „Un poet-erou maramureşean-Ion Şiugariu”, 29 mai 1966; 
  „Istoria patriei în opera lui Coşbuc”, 17 sept. 1966; 
  „Cetatea Seini”, 21 mart. 1967; 
  „George Bariţiu - viaţa şi activitatea sa”, 29 mart. 1967; 
  „Cercul literar al elevilor din şcoala generală”, 20 apr. 1967; 
  „David Pop”, 30 iu. 1967; 
  „Monumentul de pe Dealul Comja”, 15 iul. 1967; 
  „Ion Şiugariu - poet al minerilor”, 5 aug. 1967; 
  „30 de ani de la moartea lui Al. Sahia”, 13 aug. 1967; 
  „Pădurea de cleştar”, 18 aug. 1967; 
  „Ce aş dori să văd ca turist în Oaş”, aug. 1967; 
  „Ioan Slavici despre educaţie şi învăţămînt”, 1967; 
  „Noi perspective la Seini”, 2 dec. 1967; 
  „Peste tot şi în toate”, 30 dec. 1967; 
  „Oferta şi cererea”, 27 febr. 1968; 
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  „Aşa a fost începutul”, 19 mart. 1968; 
  „Licoarea viilor din Seini”, 18 sept. 1968; 
  „În apărarea monumentelor naturii”, 20 sept. 1971; 
  „Zvolen”, 22 oct. 1972; 
  „Liceul din Seini”, 13 dec. 1972; 
  „Un prestigios act de cultură”, 8 mai 1973; 
  „Poiana Eminescu”, iunie 1973; 
  „Precum pomul după roade”, 29 aug. 1973; 
  „Gînd românesc şi epoca sa literară”, 8 sept. 1973; 
  „Mai mult decît un tratat de etică”, oct. 1973; 
  „O viaţă închinată muncii”, 28 dec. 1973; 
  „Cinstire eroilor”, 9 ian. 1974; 
  „Prietenul care ne aduce carte”, 6 febr. 1974; 
  „Ţara de dor”, 16 febr. 1974; 
  „Ce este important în viaţă”, 2 mart. 1974; 
  „Emil Isac şi Baia Mare”, 23 mart. 1974; 
  „Din dragoste de glia străbună”, 5 iulie 1974; 
  „O nouă carte despre Maramureş”, 2 aug. 1974; 
  „Ani de aur”, 27 aug. 1974; 
  „Independenţa”, 29 apr. 1975; 
  „Reuniunile corale”, 8 iul. 1975; 

SUPLIMENTUL „MARAMUREŞ” 
  „Începuturile literare ale poetului Ion Şiugariu”, mai 1970; 
  „Octav Suluţiu: 2 scrisori către poetul Ion Şiugariu”, dec. Id. 
  „Moise Sora Noacu”, dec. 1973; 
  „Dubla sărbătoare şcolară la Seini”, dec. 1974; 

„DRAPELUL ROŞU” SATU MARE 
  „Petre Dulfu: Isprăvile lui Păcală”, 14 oct. 1966; 
  „Un nou volum de lirică patriotică”, 6 ian. 1967; 
  „Ţara Oaşului în imagini”, 7 iul. 1967; 
  „Colaborarea lui Ion Şiugariu la <Afirmarea>”, 29 sept. Id. 
  „Paranteze”, de T. Buşecan”, 22 dec. 1967; 
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„CRONICA SĂTMĂREANĂ” 

  „Gazeta de Transilvania”, 15 mart. 1968; 
  „Cărturari sătmăreni - Dimitrie Sfura”, 2 iunie 1968;  
                                     - Vasile Vartolomei, 24 nov. 1973; 
                                     - Iacob Brînduşean,9 febr. 1974; 
                                     - Iustin Popfiu, 9 mart. 1974; 
                                    - Corneliu Sabo, 20 apr. 1974; 
  „Lupta cărturarilor români din secolul al XIX - lea pentru un 
    liceu la Seini ”, 13 ian. 1973; 
  „Carnetele unui poet căzut în război”, 27 iun.. 1968; 
  „Poeţi de la <Afirmarea> - Dumitru Hinoveanu”, 30 aug. 68 

REVISTA DE PEDAGOGIE 
  „Un devotat slujitor al şcolii - Dariu Pop”, oct. 1968; 

REVISTA „COLOCVII” 
  „Familia şi educaţia copilului pentru muncă”, febr. 1969; 

REVISTA „TRIBUNA ŞCOLII” 
  „Nota la purtare”, august 1973, nr. 107; 

ZIARUL „CRIŞANA” ORADEA 
  „Vasile Lucaciu, luptător pentru unitatea naţională” ian. 1968 

„ŞCOALA SĂTMĂREANĂ” ED. NOUĂ 
  „Amintiri de la <Şcoala sătmăreană> ”, iunie 1971; 
                   REVISTA „VIAŢA ŞCOLARĂ” 
   Culegere de studii şi articole, editată de Casa Corpului 
Didactic Satu Mare, iunie 1972 - dare de seamă 1924-1936; 

REVISTA „ALBINA” 
  „Reînvierea unei vechi tradiţii a şcolii noastre”, 4 ian. 1968; 
  „A scrie corect”, 29 febr. 1968; 
  „A vorbi corect”, 26 apr. 1968; 
  „Satul căpşunilor”, 11 iul. 1968; 
  „Fabrica de ouă”, 22 mai 1969; 
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            BULETINUL ŞTIINŢIFIC AL INSTITULUI 
                      PEDAGOGIC, BAIA MARE 
              SERIA A. VOL. III. - 1971, pag. 251: 
  „Aspecte ale luptei pentru învăţămînt românesc la Baia Mare 
şi Seini, la mijlocul secolului al XIX - lea.” 
                        „STUDII ŞI ARTICOLE” 
 SOCIETATEA DE ŞTIINŢE FILOLOGICE BAIA MARE 
    Volumul I. 1970: 
  „Începuturile literare ale poetului Ion Şiugariu”; 
    Volumul II. 1973: 
  „Petre Dulfu - poet militant pentru propăşirea social-culturală     
    a săteanului român, pentru unitatea naţională”; 
                                  BROŞURĂ 
  „Corul din Seini la a 90-a aniversare (1880-1970)” 
       Editată de Casa Creaţiei Populare Baia Mare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
    COPERTA, (TEHNO) REDACTARE: Dan Skorka 
                          EDITOR : 
  CASA ORĂŞENEASCĂ DE CULTURĂ SEINI, 2008. 

 
 Este un omagiu la comemorarea lui  
Mihai Bălaj, cel înnobilat de menirea sa de a 
veghea în slujba educaţiei şi culturii.  
A consemnat istoria locală şi  face parte din ea 
pătruns fiind de vocaţia sa pe pământ seinean 
atât de drag lui. 
 Materialele folosite ca bibliografie au fost 
cele autobiografice, articole din ziarele vremii, 
pagini despre Mihai Bălaj, multe  donate casei 
de cultură de Zina Bălaj. 
                                          Dan Skorka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
                   Generalul Pion, pe Dealul Comja 
 
 
            
 


