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Conform unei lăudabile iniţiative din anul 2008, 
anul acesta (2013) a avut loc în satul Orman, jud. Cluj, 
a doua ediţie a Festivalului Folcloric Gheorghe Moceanu. 
Organizatorii manifestării au fost Asociaţia Folclorică 
„Avram Iancu” şi Primăria şi Consiliul Local Iclod. S-au 
împlinit anul acesta 175 de ani de la naşterea lui Gheorghe 
Moceanu, considerat primul profesor român de gimnastică, 
scrimă şi dansuri populare, promotor al educaţiei fizice în 
România.

Va propunem să recapitulăm pe scurt activitatea și 
opera lui Gheorghe Moceanu. După studii medii efectuate 
la Gherla şi Blaj şi de pedagogie efectuate la Budapesta, 
el revine în Transilvania spre a profesa. Din cauza dificul-
tăţilor întâmpinate în traiul de zi cu zi, aşa cum aveau 
majoritatea românilor din acea perioadă, se refugiază 
în Vechiul Regat. La Bucureşti se angajează ca profesor 
de gimnastică la două importante licee din acea vreme: 
„Sfântul Sava” şi „Matei Basarab”. Chiar de la începutul 
carierei a sprijinit reformele care urmăreau modernizarea 
învăţământului, promovate de către Spiru Haret, ministru 
al instrucţiunii publice. Marele merit a lui Gheorghe 
Moceanu a fost contribuţia sa la introducerea gimnasticii 
în şcoli şi armată. A mai colaborat cu personalităţi de 
prim rang ale vremii, cum ar fi: Carol Davila, cu sprijinul 
căruia a înfiinţat  gruparea  „Micii dorobanţi”, care avea ca 
scop dezvoltarea fizică a tineretului, pregătirea sa militară 

şi trezirea conştiinţei naţionale la români; generalul 
Em. Florescu, ministru de război; B.P. Haşdeu, istoric 
şi prozator; Vasile A. Urechia, istoric, fost ministru al 
instrucţiunii publice. Pe parcursul activităţii sale a primit 
chiar sprijinul Regelui Carol I (Bocu, 2008). 

A elaborat programe şcolare, a organizat competiţii 
şcolare, a format cadre de specialitate, în 1869 a scris 
prima carte de gimnastică, urmată de numeroase altele. 
A întreprins turnee în numeroase oraşe mari ale Europei, 
în America şi în India, cu echipe de gimnaşti şi dansuri 
populare. Paralel cu activităţile practice a desfăşurat şi o 
laborioasă activitate publicistică (12 cărţi).

Serbările au început cu parada portului popular, 
un adevărat festival, prefaţat de defilarea fanfarei din 
Orman, formaţie foarte apreciată în străinătate, respectiv 
în Norvegia, de unde a revenit după a 4-a invitaţie 
consecutivă. Ziua festivă a continuat cu demonstraţii 
sportive derilate pe o platformă special amenajată în faţa 
Căminului cultural.

Derularea programului a fost prezentată personal de 
Primarul Comuunei Iclod, Emil Ioan Pârţoc.

Grupul de iniţiativă al organizării primei ediţii din 
anul 2008. Prof. Octavian Vidu, fost inspector şi expert 
al Direcţiei pentru Sport a Judeţului Cluj, Prof. Ioan 
Mureşan, fost Director al Şcolii Liviu Rebreanu din Cluj-
Napoca şi şef al Cercului Metodic al Profesorilor de 
educaţie fizică din Cluj şi Prof. Dr. Traian Bocu, redactor 
Şef al Revistei Palestrica Mileniului III, Vicepreşedinte al 
Societăţii Medicale Române de Educaţie Fizică şi Sport, 
au fost prezenţi la eveniment. Un scurt discurs referitor la 
personalitatea lui Gheorghe Moceanu, a fost rostit de Prof. 
Dorin Almăşan. 
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Biserica Greco-Catolică din satul Orman, 
astăzi ortodoxă

Placa in memoriam Gheorghe Moceanu, 
fixată pe frontispiciul Căminului Cultural 
din Orman, în anul 2008.

Şcoala primară din Orman – clasele I-IV, 
care poartă numele Gheorghe Moceanu, 
începând din anul 2008.

Formaţiile de dansuri din localităţile Mintiu, 
Geaca şi Borşa.

Defilarea formaţiilor de dansuri populare, 
în acordurile fanfarei din Iclod, condusă 
de Alexandru Ratiu, de 4 ori invitată în 
Norvegia. 

Moment din cadrul deschiderii, în care 
Primarul comunei Iclod prezintă revista 
Palestrica Mileniului III - numărul 
2/2008 unde a fost relatată prima ediţie a 
Festivalului de Folclor din anul 2008.

Prof. Aurel Bulbuc, organizatorul Festivalului 
Judeţean de Folclor „Gheorghe Moceanu”. În 
stânga sa Laurenţiu Oprea, Vasile Sălăţioan - 
consilieri din cadrul Consiliul Județean Cluj, 
Dorel Pojar - secretar PSD Cluj.

Profesorul Dorin Almăşan, adresându-se 
ormănenilor. În spatele său Prof. Octavian 
Vidu, Prof. Ioan Mureşan, Prof. Dr. Traian 
Bocu. Alături, primarul comunei Iclod, 
Emil Ioan Pîrţoc.

Demonstraţie de lupte susţinută de elevii 
Şcolii Gimnaziale Iclod. 
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