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Rezumat
La 9 aprilie 2012 s-au aniversat o sută de ani de la constituirea Asociaţiei de Cultură Fizică a Muncitorilor Stăruinţa Oradea, 

care a fost una din grupările sportive de referinţă ale fotbalului din oraşul nostru din perioada interbelică. Având în vedere acest 
moment aniversar, ne-am propus să prezentăm istoria acestei structuri sportive începând cu anul înfiinţării şi până la sfârşitul 
celui de al Doilea Război Mondial. Prin conţinutul său, lucrarea contribuie la mai buna cunoaştere a trecutului acestei grupări 
şi, în acelaşi timp, reprezintă o recunoaştere şi un omagiu adus celor care au înfiinţat asociaţia sportivă, conducătorilor şi 
jucătorilor, care de-a lungul anilor au fost printre reprezentanţii cei mai cunoscuţi ai fotbalului orădean.

În cadrul activităţii de documentare am consultat lucrări monografice, enciclopedii, rubricile de sport din presa orădeană 
care se referă la tema studiată, alte documente privind jucătorii, conducătorii care au activat în cadrul echipei Stăruinţa Oradea 
în perioada 1912-1944. În acţiunile de informare realizate, de un mare ajutor ne-au fost discuţiile purtate cu descendenţi ai 
celor care au activat sub diverse forme în cadrul echipei de fotbal, cu persoane care au studiat istoria fotbalului din Oradea, 
colecţionari sportivi, alte persoane cunoscătoare ale acestei teme, precum şi studierea materialului iconografic din albumele 
personale.

În prima parte, lucrarea se referă la evenimentele care au condus la constituirea asociaţiei sportive Stăruinţa Oradea, primii 
săi ani de activitate, apoi abordează participarea ei în competiţiile locale şi naţionale, contribuţia la formarea unor jucători 
reprezentativi pentru fotbalul orădean, jucătorii promovaţi în echipa naţională a României în anii `20, prezintă conducătorii săi 
mai importanţi.

Prin conţinutul său, lucrarea prezintă interes, atât pentru cei care doresc doar să-şi lărgească aria de informare, dar şi pen-
tru cei care studiază trecutul ca mijloc de cunoaştere a evoluţiei fotbalului orădean, în general, şi a celui din cadrul Asociaţiei 
Stăruinţa Oradea, în mod special.

Cuvinte cheie: istoria sportului, fotbal, Stăruinţa Oradea.

Abstract
On April 9, 2012 to celebrate one hundred years since the establishment of the Workers’ Physical Culture Association 

Stăruinţa Oradea, which was one of the reference groups of football in our city during the interwar period. Given this anniver-
sary occasion, we decided to present the history of this sport structure since its establishment until the end of the Second World 
War. In its content, the paper contributes to a better understanding of the history of this group and at the same time, represents a 
recognition and a tribute to those who have established this sports association, managers and players, who over the years have 
been among the best-known football representatives in Oradea .

As part of documentation I consulted monographs, encyclopedias, sports sections in the press in Oradea relating to the 
topic, other documents on players, managers who worked at Stăruinţa Oradea team from 1912 to 1944. In the research activities 
conducted, the discussions with descendants of those who were active in various forms in the football team, with people who 
have studied the history of football in Oradea, sports collectors, and others knowledgeable on this themes, also iconographic 
study material from personal albums, were also helpful.

In the first part, the paper refers to the events that led to the establishment of Association Stăruinţa Oradea, its early years, 
then addressing its participation in regional and national competitions, the contribution to the formation of representative foot-
ball players in Oradea, players promoted in the Romanian national team in the ‘20s, and its most important leaders.

Through its content, the book is of interest both for those who just want to broaden their area of information, but also 
for those who study history as a means of learning the evolution of football in Oradea, in general, and Association Stăruinţa 
Oradea, in particular.
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perioadă era cel al tinerilor din cartierul Velenţa, grupaţi în 
Első Velencei Sport Egylet (Prima Asociaţie Sportivă din 
Velenţa). Cei mai cunoscuţi membri ai grupului erau Vargha 
Zoltán, Szilágyi János, Vargha Kálmán, Regmann Sándor, 
Nagy István, Nagy Sandor, Májos Károly, Kohn Gyula, 
Holubák István, Szilágyi András şi Meszáros Miklós, Russ 
Florian, Penzes Pista și Major Karoly. Mult timp activitatea 
a fost dezorganizată şi fotbalul era practicat fără aplicarea 
unor reguli precise. Sprijinul primit din partea jucătorului 
de la Clubul Athletic Oradea, Muharas, a lui Mikló Béla şi 
a lui Győri Ferenc a determinat un progres în modul de a 
cunoaşte regulile şi felul de a juca fotbal (***, 1922a).

Constituirea şi primii ani de activitate, 1912-1918
În entuziasmul zecilor de tineri, din toamna anului 

1911 au început preparativele pentru constituirea asociaţiei 
sportive. În urma eforturilor organizatorice depuse de tinerii 
îndrumaţi de Mikló Bela, s-au prezentat mulţi doritori de a 
face parte din noua asociaţie sportivă, care, formal, a fost 
constituită în februarie 1912 sub numele de Asociaţia de 
Cultură Fizică a Muncitorilor Stăruinţa Oradea. Cu această 
ocazie s-au stabilit culorile asociaţiei, roşu şi negru, 
steagul, emblema, care îngloba numele grupării, culorile 
steagului cu dungile orientate vertical şi un îndemn de a 
iubi Stăruinţa. În perioada imediat următoare eforturile 
s-au canalizat pentru sporirea numărului simpatizanţilor 
şi găsirea unei personalităţi reprezentative care să accepte 
funcţia de preşedinte al noii asociaţii sportive. Ca rezultat, 
în următoarele două luni a sporit mult numărul membrilor, 
simpatizanţilor şi al sprijinitorilor. Adunarea generală de 
constituire oficială a asociaţiei, ţinută la 9 aprilie 1912, a 
trezit un interes enorm în rândul locuitorilor din cartierul 
Velenţa. Cei prezenţi au ales în organul de conducere pe 
Lőwenstein Zsigmond, preşedinte, Vargha András şi Mikló 
Béla, vicepreşedinţi, Szilágyi János, secretar, Meszáros 
Miklós, cenzor, şi Nagy István, notar (Tőrők, 1937).

Fig. 1 – Lőwenstein Zsigmond (Albumul Szilágyi János).

Fig. 2 – Szilágyi János (Albumul Szilágyi János).

Introducere
În anii de început ai fotbalului orădean şi cei interbelici, 

echipa Asociaţiei de Cultură Fizică a Muncitorilor Stăruinţa 
Oradea, prin rezultatele obţinute în competiţiile locale, 
campionatele naţionale, prin jucătorii promovaţi în echipa 
naţională a României în anii `20 a avut un rol însemnat 
în promovarea şi în dezvoltarea acestui sport, fiind 
considerată una din grupările de referinţă ale fotbalului 
din oraşul nostru din acea perioadă. Cu toate acestea, 
activitatea şi rezultatele sale nu au fost studiate decât prea 
puţin de specialiştii domeniului, multe dintre ele sunt 
cunoscute doar pentru că au fost transmise prin viu grai 
de la o generaţie la alta, altele mai dăinuie prin fotografiile 
albumelor unor foşti jucători, conducători sportivi sau 
simpli susţinători, iar o parte din ele pot fi reconstituite din 
relatările apărute în paginile ziarelor şi revistelor vremii. 
Sunt puţine informaţii legate de această echipă de fotbal 
care să fie consemnate în lucrări de istorie sportivă, în 
articole care să abordeze trecutul acestei structuri sportive.

În timpul procesului de documentare am constatat că pe 
cât de puţine sunt lucrările referitoare la această temă, pe atât 
de numeroase sunt informaţiile primare care pot fi găsite în 
diferite surse. În biblioteci, în arhive, în albume personale 
sunt documente cu informaţii valoroase, care aşteaptă să fie 
descoperite, studiate, valorificate şi puse la dispoziţia celor 
interesaţi de cunoaşterea istoriei sportului din oraşul nostru 
şi în mod deosebit de istoria fotbalului orădean.

Acum, la mai bine de un veac de la constituirea 
Asociaţiei Stăruinţa Oradea, considerăm că aprofundarea 
documentării şi realizarea unui lucrări pe această temă 
ar contribui la mai buna cunoaştere a trecutului acestei 
grupări şi, în acelaşi timp, ar reprezenta o recunoaştere şi 
un omagiu adus celor care au înfiinţat asociaţia sportivă, 
precum şi celor care de-a lungul anilor au fost printre 
jucătorii, conducătorii sportivi cei mai cunoscuţi ai 
fotbalului orădean.

Evenimente premergătoare constituirii echipei 
Stăruinţa Oradea

La cumpăna dintre secole, Oradea se număra printre 
localităţile cu o activitate sportivă bogată şi cu rezultate 
bune în competiţiile naţionale de tenis (***, 1901), 
atletism, gimnastică şi scrimă (Borovszky, 1901). În această 
perioadă, Oradea era cunoscută ca oraş al sporturilor 
(Blaga, 1998).

După desfăşurarea primului joc de fotbal în Oradea, 1 
iunie 1902 (***, 1902), acest sport a cunoscut o dezvoltare 
rapidă. În anul 1906, la iniţitiva lui Néhai Kezdhelyi 
Zoltán, dr. Szeghalmy Sándor, Szatmári Király Andor, 
Kőszeghyi József, Bélányi Imre şi Pelle János, sprijiniţi de 
aproximativ trezeci de tineri entuziaşti, în cadrul Asociaţiei 
Sportive din Oradea, s-a constituit prima secţie de fotbal 
din oraşul nostru (Erdős şi Winkle, 1928). 

Prin înfiinţarea, la 25 mai 1910, a Clubului Athletic 
Oradea, activitatea fotbalistică din oraş a cunoscut un avânt 
deosebit, tot mai mulţi copii, elevi, ucenici şi tineri doreau 
să înveţe şi să joace fotbal. În această perioadă, fotbalul era 
practicat în parcul Rhedey, Lunca Bunyita, Piaţa Ballasa, 
strada Füzes, cartierul Velenţa, în spatele fântânii Bone 
şi în alte zone ale oraşului (Fehér şi  Hönig, 1937). Unul 
din grupurile cele mai importante care jucau fotbal în acea 
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La puţin timp după înfiinţarea asociaţiei şi organizarea 
secţiei de fotbal, s-a jucat un meci în compania echipei 
secunde a Asociaţiei Sportive din Oradea, câştigat de 
Asociaţia Stăruinţa Oradea cu 2-0. În echipa Stăruinţei 
Oradea au jucat Fodor B., Nagy F., Holubak, Major K., 
Russ F., Hoduc, Regmann - Szilagyi II, Nagy II, Vargha 
II, Szilagyi I. Au urmat jocurile din 25 martie cu Asociaţia 
Sportivă Oradea, din 7 aprilie cu Clubul Athletic Oradea 
(***, 1912), cele din 21 iulie şi 2 august cu echipa Clubului 
Sportiv Salonta (Máthé, 1936). 

Fig. 3 – 1912. Componenţi ai echipei de fotbal Stăruinţa Oradea 
(Albumul Szilágyi János). 

Încă din primul an de funcţionare, la cererea Asociaţiei 
Sportive a Muncitorilor Stăruinţa Oradea, Federaţia 
Maghiară de Fotbal a aprobat afilierea acesteia, dobândind 
astfel calitatea de membru cu drepturi depline. 

Din primele luni ale existenţei sale, conducătorii 
Stăruinţei Oradea au solicitat primăriei repartizarea unui 
teren pentru baza sportivă şi membrii săi au început 
amenajarea terenului de fotbal din zona Komendans. 

În anul 1913, după numeroase tratative, are loc fuziunea 
cu Clubul Atletic Velenţa, ocazie cu care în colectivul de 
conducere a Asociaţiei Sportive a Muncitorilor Stăruinţa 
Oradea au fost cooptaţi ca reprezentanţi ai Clubului Atletic 
Velenţa dr. Tóth Ferenc, Breuer Oszkár şi Fényes Samu 
(Tőrők, 1937).

Din 1914, echipa de fotbal a participat în campionatul 
zonal, unde a obţinut rezultate bune. Cele mai importante 
jocuri disputate în anul 1914 sunt prezentate în Tabelul I. 

Tabelul I
Principalele jocuri disputate de Stăruinţa Oradea în anul 1914.  
Data Echipele participante Rezultatul

1 III Stăruinţa Oradea – Înţelegerea Oradea 6 – 0
7 III Căile Ferate Maghiare – Stăruinţa Oradea 1 – 1
9 III Stăruinţa Oradea – Hungaria 2 – 0
15 III Stăruinţa Oradea – Clubul Sportiv Salonta 5 – 1
10 V Stăruinţa Oradea – Înţelegerea Oradea 6 – 0
17 V Stăruinţa Oradea – Clubul Sportiv Salonta 2 – 1
24 V Clubul Athletic Oradea – Stăruinţa Oradea 3 – 0

19 VIII Clubul Athletic Oradea – Combinata Clubul 
Sportiv Salonta – Stăruinţa Oradea 2 – 0

13 IX Stăruinţa Oradea – Clubul Sportiv Salonta 1 – 0
30 IX Clubul Athletic Oradea – Stăruinţa Oradea  8 – 0

*Realizat pe baza datelor din Nagyváradi  Napló, 1914

În primii ani de după Primul Război Mondial
În anul 1919, pe fundalul urmărilor Primului Război 

Mondial, maidanele, locurile de joacă ale copiilor, 
terenurile de fotbal din Oradea au început să revină la 
viaţă, spiritul fotbalistic în rândul locuitorilor oraşului 
a reînviat. În lunile care au urmat războiului, s-au făcut 
eforturi pentru refacerea bazei materiale a sportului, pentru 
reluarea pregătirii echipelor de fotbal, pentru asigurarea 
unei evoluţii normale acestei discipline sportive. Acest 
interval de timp a reprezentat o perioadă bună pentru echipa 
de fotbal Stăruinţa Oradea, care a jucat numeroase meciuri 
amicale, învingând pentru prima dată echipa Clubului 
Athletic Oradea, s-a clasat pe locul I în campionatul local 
organizat de Comitetul Regional Oradea a Federeţiei 
Societăţilor Sportive din România, a câştigat prima ediţie a 
cupei transmisibile ”Pásztor Bertalan” (***, 1920d).

În urma anchetei realizate de redacţia ziarului sportiv 
Sporthirlap, pe baza voturilor exprimate de cititorii presei 
sportive şi de alţi iubitori ai fotbalului din localitate, în 
echipa anului 1920 a oraşului Oradea au fost incluşi şase 
jucători de la Stăruinţa-Horváth (Czigáy), Bartha, Ziga, 
Klein, Hönigsberg (Kinigli) şi Szekely. Alţi jucători ai 
Stăruinţei care s-au bucurat de preferinţele orădenilor, 
fără însă a se clasa în primii unsprezece, au fost: Berger, 
Szilágy II şi Törők (***, 1920c).

În această perioadă, conducătorii Stăruinţei Oradea 
au participat activ la reorganizarea fotbalului din 
Regatul României Mari. La 8 septembrie 1920, la Arad, 
reprezentanţii Stăruinţei Oradea, Singer Endre şi Mikló 
Béla, alături de delegaţii grupărilor sportive din Arad, 
Aradul Nou, Brad, Cluj, Ineu, Oradea, Pecica, Salonta, 
Sibiu, Sântana, Sînnicolau Mare, Târgu Mureș, Tilegd, 
Timişoara şi Vulcan au participat la adunarea de constituire 
a Comitetul Regional al Federaţiei Societăţilor Sportive din 
România pentru zona Ardealului si Banatului (***, 1920b)

În a doua jumătate a lunii septembrie 1920, membrii 
comitetului director ai Stăruinţei Oradea s-au numărat 
printre membrii fondatori ai Comitetului Regiunii Oradea 
a Federaţiei Societăţilor Sportive din România. Ca o 
recunoaştere şi apreciere a rolului pe care l-a avut Stăruinţa 
Oradea în dezvoltarea sportului din Oradea, Singer 
Endre a devenit copreşedinte, iar Mikló Béla a fost ales 
vicepreşedinte al acestei structuri (***, 1920a).

Fig. 4 – Stăruinţa Oradea. Echipa câştigătoare a cupei 
„Pasztor Bertalan”, de la stânga la dreapta, în picioare: Singer 
(preşedinte), Berger, Strők II, Szilágyi II, Szilágyi I, Zsiga, Mikló 
(vicepreşedinte), şezând: Tőrők, Klein, Kinigli, Cigány, Barta, 
Strők I (***, 1920d).
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Echipa de fotbal Stăruinţa Oradea a participat la 
numeroase acţiuni de popularizare a jocului de fotbal la 
Salonta, Bratca, Aleşd, Tica etc. De asemenea, împreună 
cu alte echipe din Oradea, Clubul Athletic, Bihorul şi 
Maccabi, a organizat o acţiune de ajutorare a sinistraţilor în 
urma accidentului de mină de la Lupeni. Stăruinţa Oradea a 
contribuit cu fonduri pentru construirea unui cămin pentru 
muncitori (***, 1922b). 

Fig. 5 – Diploma acordată lui Szilágyi János, membru fondator, 
cu ocazia aniversării a zece ani de la constituirea Asociaţiei 
de Cultură Fizică a Muncitorilor Stăruinţa Oradea (Albumul 
Szilágyi János). 

În primul trimestru al anului 1922 s-au organizat mai 
multe activităţi legate de aniversarea unui deceniu de la 
înfiinţarea Asociaţiei de Cultură Fizică a Muncitorilor 
Stăruinţa Oradea: 1 februarie, seară de dans; 15 februarie, 
adunare festivă; 28 februarie, banchet; 24 aprilie, turneu 
de fotbal. În cadrul adunării festive, ca o recunoaştere a 
meritelor unor membri ai asociaţiei, s-au acordat diplome 
de membru fondator (Gellmann, 1922).

În campionatele naţionale 1922-1940
Intervalul cuprins între anii 1922-1930 a fost perioada 

de glorie a echipei de fotbal Stăruinţa Oradea. În cele nouă 
ediţii ale campionatului regional, s-a clasat de cinci ori pe 
locul I, 1921/1922, 1925/1926, 1927/1928, 1928/1929, 
1929/1930 şi de de trei ori locul II, 1923/1924, 1924/1925 
şi 1926/1927. Din păcate nu a trecut niciodată de etapa 
sferturilor de finală a fazei între regiuni pentru desemnarea 
echipei campioane a României (Ujhelyi, 1925; Angelescu 
şi Cristea 2009). Marea şansă de a reveni printre echipele 
de frunte ale României a fost irosită în anul 1933, când 
Stăruinţa Oradea a pierdut cu 1-0 meciul de baraj pentru 
promovarea în campionatul naţional (Pásztai ş. c., 2011). 

În a doua jumătate a anilor 30, având în componenţă, 
alături de români, numeroşi etnici maghiari şi evrei, echipa 
de fotbal Stăruinţa Oradea a fost afectată de măsurile 
restrictive luate de conducerea mişcării sportive din acea 
perioadă împotriva sportivilor minoritari din România. 

Astfel, actele normative ale Guvernul Român şi ale 
forurilor de conducere ale sportului din ţara nostră, Decizia 
din 31 martie 1935 luată de Uniunea Federaţiilor Sportive 
din România, Decretul lege nr. 3424 din 7 octombrie 1937 
emis de Guvernul României şi Decizia nr. 72 din 6 august 
1940 dată de Straja Ţării (Angelescu şi Cristea, 2009) 
au avut efecte negative asupra componenţei echipei şi a 
rezultatelor sale în competiţii. În anii ̀ 30, dar mai cu seamă 
după 1937, Stăruinţa a decăzut, rezultatele obţinute nu au 
fost nici pe departe cele din anii anteriori. Cu toate acestea, 
credinţa în amatorismul adevărat, disciplina manifestată, 
dăruirea cu care au luptat pentru culorile grupării, fide-
litatea faţă de asociaţia sportivă, chiar şi în perioadele cele 
mai grele ale existenţei sale, au caracterizat pe conducători, 
jucători şi numărul mare de susţinători ai echipei.

În Campionatul Ardealului de Nord şi divizia 
secundă a Ungariei

După cedarea Ardealului de Nord şi intrarea trupelor 
maghiare în localităţile din Bihor, ca urmare a prevederilor 
Dictatului de la Viena, fotbalul din Oradea a trecut prin o 
serie de restructurări de natură organizatorică. Echipele au 
trecut sub jurisdicţia Federaţiei Maghiare de Fotbal şi a fost 
reorganizat sistemul competiţional. În toamna anului 1940, 
cele mai bune echipe din această zonă geografică, Clubul 
Athletic Oradea (Nagyváradi Athlétikai Club), Asociaţia de 
Cultură Fizică a Muncitorilor Stăruinţa Oradea (Nagyváradi 
Tőrekvés Munkás Testedző Egyesület), Clubul Athletic 
Cluj (Kolozsvári Athlétikai Club), Clubul Sportiv Bastya 
Cluj (Kolozsvári Bástya Sport Club), Clubul Sportiv Baia 
Mare (Nagybányai Sport Club), Clubul Sportiv Satu Mare 
(Szatmári Sport Club), au jucat în campionatul celei de a 
doua divizii din Ungaria, grupa Cluj (1).

Cele două echipe orădene au avut evoluţii diametral 
opuse. Clubul Athletic Oradea a câştigat detaşat seria şi 
a promovat, alături de Clubul Athletic Cluj, Fotbal Club 
Lampart, Asociaţia Sportivă Szegedi Vasutas, MÁVAG 
Budapesta şi Clubul Athletic Újvidék, în divizia naţională. 
Susţinătorii Stăruinţei au sperat într-o relansare a acesteia, 
dar destinul ei a fost altul. Alături de problemele financiare 
şi alte greuăţi privind asigurarea condiţiilor de pregătire şi 
participare în competiţii, prin aplicarea legilor antisemite 
din 28 mai 1938 şi, respectiv, 5 mai 1939 adoptate de 
Parlamentul de la Budapesta, prin punerea în practică a 
hotărârii Guvernului Ungariei din august 1941 privind 
reorganizarea educaţiei fizice şi sportului şi a Decretului 
lege nr. 239000/1942, Stăruinţa Oradea a trebuit să renunţe 
la jucătorii de origine evreiască, cărora li s-a suspendat 
dreptul de a fi membri ai unor structuri sportive şi de a 
participa la competiţiile sportive oficiale (Brahám, 2008; 
Kiss şi Szegedi, 2005). 

În ediţia 1940/1941 a Campionatului naţional II, 
grupa Cluj, Stăruinţa Oradea a terminat pe locul VI (1). 
Confruntându-se cu mari şi diverse  probleme, în ediţia 
1941/1942 Stăruința Oradea s-a clasat pe locul XI în 
campionatul diviziei secunde a Ungariei, grupa Mátyás, 
(2), iar în anul următor s-a retras în timpul campiona-
tului (3).
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Fig. 6 – Conducători şi jucători ai Stăruinţa Oradea purtând 
steagul grupării (Albumul Ujhelyi Oszlár). 

Pepinieră în care s-au format mulţi jucători 
valoroşi

Fideli principiului că una din raţiunile pentru care 
există asociaţiile sportive, dar şi determinaţi de faptul că, în 
ciuda numeroşilor săi susţinători, Stăruinţa a avut o situaţie 
financiară modestă, care nu îi permitea să facă achiziţii de 
jucători valoroşi de la alte grupări, conducătorii săi au 
acordat o importanţă majoră grupelor de copii şi juniori 
(Demjén, 1996). Istoria fotbalului orădean a consemnat 
numele a mulţi jucători valoroşi care au început să joace 
fotbal şi s-au format sub culorile Stăruinţei. Apoi, când au 
ajuns la apogeul carierei lor, s-au transferat la alte echipe 
din ţară sau din străinătate. Strőck I Ştefan (10), Bartha 
Iosif (5), Hönigsberg (Kinigli) Nicolae (7) şi Spilmann 
Ferenc (8), pentru a nu îi aminti decât pe cei mai cunoscuţi, 
s-au transferat la marea rivală Clubul Athletic Oradea, 
grupare care avea un plus de valoare şi oferea condiţii mult 

mai bune, alţii au semnat contracte cu echipe din capitala 
ungară: Strőck Albert cu Ujpest Budapesta (9), Barátky 
Juliu cu Hungaria Budapesta (4) şi Nagy-Csomag Géza 
cu Magyar Torna Klub Budapesta (Angelescu şi Cristea, 
2009).

Jucători în echipa naţională a României
În perioada cuprinsă între 3 septembrie 1922 şi 15 aprilie 

1928, Stăruinţa Oradea s-a numărat printre cele douăzeci şi 
nouă de grupări care au contribuit cu jucători la formarea 
echipei naţionale a României. Cu cei cinci jucători, Bartha 
Iosif, Strőck II Albert, Nagy-Csomag Géza, Szekely 
Ferenc şi Stenberger Miklós, şi cele douăzeci şi patru 
de prezenţe ale acestora în echipa României, Stăruinţa 
Oradea ocupă locul II, după Chinezul Timişoara şi înaintea 
Clubului Athletic Oradea, cu cinci jucători şi şaptesprezece 
prezenţe în echipa naţională, şi Universitatea Cluj, cu patru 
jucători şi unsprezece prezenţe în reprezentativa României 
(Angelescu şi Cristea, 2009). De asemenea, este demn de 
remarcat faptul că în formaţia cu care România a jucat 
la turneul final al Jocurilor Olimpice de la Paris, 1924, 
Stăruinţa Oradea a avut doi jucători, Bartha Iosif şi Strőck 
II Albert (Moises, 1969). Toate acestea scot în evidenţă 
faptul că Stăruinţa Oradea s-a numărat printre cele mai 
bune echipe din România care au activat în anii 1920.

Concluzii
1. În condiţiile dezvoltării economice, comerciale, 

culturale şi sportive a localităţii în perioada de la sfârşitul 
secolului XIX şi primii ani ai secolului XX, constituirea 
unor structuri sportive, printre care s-a numărat şi Stăruinţa 
Oradea, a apărut ca o necesitate obiectivă, ca o evoluţie 
firească în viaţa sportivă a Oradiei.

2. Stăruinţa Oradea a apărut ca o alternativă a 

Fig. 7 – Stăruinţa Oradea, echipele de seniori, juniori şi copii împreună cu antrenorii şi conducătorii lor (Albumul Ujhelyi Oszlár). 

Tabelul II
Jucători de la Stăruinţa Oradea componenţi ai echipei naţionale a României.

Nr.
crt.

Numele şi prenumele 
jucătorului

Perioada în care a făcut parte 
din echipa naţională Nr. de selecţii în echipa naţională

1. Bartha Iosif 03.09.1922 – 10.05.1927 11 (1 Jocurile Olimpice, 3 Cupa Regelui Alexandru I, 7 amicale)
2. Strőck II Albert 03.09.1922 – 31.08.1924 7 (1 Jocurile Olimpice, 1 Cupa Regelui Alexandru I, 5 amicale)
3. Nagy-Csomag Géza 03.05.1925 – 15.04.1928 3 (3 amicale)
4. Szekely Ferenc 03.05.1925 – 24.04.1926 2 (2 amicale)
5. Stenberger Miklós 24.09.1926 1 (1 amical)

* Relalizat pe baza Angelescu şi Cristea, 2009 şi (6).
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ucenicilor, muncitorilor şi a păturilor nevoiaşe în raport 
cu Clubul Athletic Oradea, care reprezenta populaţia cu o 
stare materială mai bună şi era sprijinită de cercurile avute 
din oraşul nostru.

3. Prin rezultatele obţinute în sistemul competiţional 
regional şi naţional între anii 1920-1930, prin cei cinci 
jucători promovaţi în echipa naţională a Românei, Stăruinţa 
Oradea s-a numărat printre cele mai bune echipe de fotbal 
din această zonă a ţării.

4. În anii de după Primul Război Mondial, conducătorii 
Asociaţiei Sportive a Muncitorilor Stăruinţa Oradea au luat 
parte activă la reorganizarea mişcării sportive din România, 
la punerea pe baze noi a fotbalului din zona Ardealului, 
Banatului şi Crişanei.

5. Din a doua jumătate a anilor `30, echipa de fotbal 
Stăruinţa Oradea a decăzut, nu a mai avut vitalitatea şi 
rezultatele din anii anteriori, iar la începutul anilor `40 a 
fost doar o umbră a echipei de altădată.

6. Chiar dacă Clubul Athletic Oradea a fost cea mai 
bună echipă orădeană din perioada interbelică, în jurul 
căreia gravita întreaga viaţă fotbalistică a oraşului, nu 
se poate trece cu vederea rolul pe care l-a avut în istoria 
fotbalului din Oradea, meritele câştigate pe terenul de 
sport, simpatia şi recunoaşterea de care s-a bucurat în 
rândul iubitorilor de fotbal echipa Stăruinţa Oradea.

Conflicte de interese
Lucrarea face parte dintr-un ciclu de articole privind istoria 
sportului din Oradea.
Aducem mulţumiri personalului secţiei de carte veche 
de la Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai din Oradea, 
custodelui de la Direcţia Judeţeană Bihor a Arhivelor 
Naţionale ale României, care ne-au facilitat consultarea 
unui mare număr de documente. De asemenea, adresăm 
mulţumirile noastre tuturor celor care au avut amabilitatea 
de a ne pune la dispoziţie, pentru studiu, albume şi o semă 
de documente legate de activitatea Asociaţiei Sportive a 
Muncitorilor Stăruinţa Oradea.
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