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sports history in the city of Salonta. Also, the volume
induces the idea that basketball, as part of the sports
phenomenon, is a component of the past of Salonta, that its
achievements are part of the city’s heritage. Moreover, for
most of the inhabitants of Salonta, basketball, its results,
its contribution to the development of the city are points
of pride.
***

Publishing House: Prolog, Oradea
152 pages

At the beginning of June, it was brought to our attention
that on 28 May 2016, in the presence of a numerous
audience, a new monograph was launched: Pages of
history of Salonta basketball. The authors, Ștefan Maroti
and Cristina Neagrău-Simina, based on an extensive and
complex documentation from a large number of sources
(archive documents, newspaper articles, encyclopedias,
statistics, photo albums, discussions with witnesses of
events, etc.) referring to the studied topic, present the
history of more than seven decades of basketball in Salonta,
offering an extensive image of the evolution of this team
sports game in this city.
The authors’ intention was to bring to life in the minds
and souls of the lovers of this sport events related to the
history of Salonta basketball, to present the results obtained
by athletes, coaches, sport leaders and all those who have
contributed during the course of time to the development
of this sport. In this way, the authors succeeded through
their approach in paying homage to those whose names
were linked in a form or another to the achievements of the
basketball teams in Salonta. The over one hundred and fifty
pages and the many illustrations successfully allow through
their content to bring home and renew the friendship
between those connected by thousands of invisible threads
in their passion for this sport, in the service of Salonta
basketball. The bridge between generations who love this
sport discipline is not without importance.
Reading this book provides an opportunity to relive
or learn about events or persons who wrote the history of
more than 70 years of this sport in Salonta.
Through the rigorous documentation and the way of
presentation of data, the book is a useful document for
those who study or wish to better know this segment of

La începutul lunii iunie ne-a fost semnalat că, la 28
mai 2016, în prezența unei numeroase asistențe, a avut
loc lansarea unei noi lucrări cu caracter monografic: File
din istoria baschetului salontan. Autorii, Ștefan Maroti și
Cristina Neagrău-Simina, pe baza unei vaste și complexe
documentări, realizate în urma consultării unui mare
număr de surse (documente de arhivă, articole de presă,
enciclopedii, statistici, albume cu fotografii, discuții cu
persoane care au trait aceste evenimente etc.) care se referă
la tema studiată, prezintă istoria de mai bine de șapte decenii
a baschetului salontan, oferind o imagine cuprinzătoare a
evoluției acestui joc sportiv de echipă în localitate.
Intenția autorilor a fost aceea de a reînvia în mintea și
sufletele iubitorilor acestui sport a evenimentelor legate
de istoria baschetului salontan, prezentarea rezultatelor
obținute, a sportivilor, antrenorilor, conducătorilor sportivi
și a tuturor celor care au contribuit, de-a lungul timpului, la
dezvoltarea acestui sport. În acest fel, autorii au reușit ca,
prin demersul lor, să aducă un omagiu celor al căror nume
s-a alăturat, într-o formă sau alta, de realizările echipelor de
baschet din localitate. Cele peste o sută cincizeci de pagini
și numeroasele ilustrații, prin conținutul lor, izbutesc, în
mod fericit, să readucă la vatră și să reînoade relațiile
de camaraderie între cei legați prin mii de fire nevăzute
în pasiunea pentru acest sport și servirea baschetului în
Salonta. Nu lipsită de importanță este puntea de legătură
realizată între generațile care iubesc această disciplină
sportivă.
Lectura cărții oferă prilejul retrăirii, pentru unii, și a
cunoașterii, pentru alții, a unor evenimente, a unor persoane
care au scris istoria de peste șaptezeci de ani a acestui sport
pe meleagurile salontane.
Prin rigurozitatea documentării și modul de prezentare
a datelor, cartea este un document util pentru cei care
studiază sau vor să cunoască mai bine acest segment al
istoriei sportului din localitate. În aceiași măsură, volumul
induce ideea că baschetul, ca parte a fenomenului sportiv,
este o componentă a trecutului Salontei, că realizările
sale fac parte din patrimoniul localității. Mai mult, pentru
majoritatea locuitorilor orașului, baschetul, rezultatele
sale, contribuția sa la dezvoltarea urbei constituie prilej de
mândrie.
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