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Instituția Prefectului județul Sălaj, prin albumul acesta și-a dorit să 
dezvăluie în fața cititorilor frumusețile ascunse ale județului Sălaj, 
acele locuri pe care doar un localnic le poate cunoaște. Peisajele de 

munte, de deal, de șes, istoriile cu tentă etnografică pe care doar sălăjenii 
le știu, portul popular, felul tradițional de viață, bucătăria și alte surprize 
se vor revela filă cu filă.
 Multiculturalismul ca valoare, este promovat de acest compendiu de ima-
gini și text, pentru că în Sălaj conviețuiesc de veacuri: români, maghiari, slovaci 
și romi precum și diferitele confesiuni religioase care, prin diversitatea lor sporesc 
farmecul județului.
 Obiectivul principal al ghidului este de a promova istoria locală, obiceiurile 
dar și locurile turistice prea puțin cunoscute, deși mărturiile locuirii acestor ținuturi 
de basm sunt arhaice și datează din preistorie (a se vedea Peștera de la Cuciulat).
 Județul Sălaj are în componență 61 de unități administrativ teritoriale, un 
municipiu - Zalău, 3 orașe: Jibou, Cehu Silvaniei și Șimleu-Silvaniei, 57 de comune 
și 281 de sate.
 Județul Sălaj este situat în partea de nord-vest a României și are o suprafaţă 
de 3864,4 km2, reprezentând 1,6% din teritoriul României. Se învecinează la nord 
cu județele Satu-Mare și Maramureș, la vest și sud-vest cu județul Bihor iar la sud-est 
cu județul Cluj.
 Cadrul natural și particularitățile turistice împart județul Sălaj în patru 
zone: zona turistică montană Meseș-Plopiș –formată din munții Meseș; zona turisti-
că a Silvaniei – cu un relief mai domol și cuprinde partea de nord-vest a județului; zona turistică Almaș-Agrij care cuprinde partea de sud-est a județului, 
depresiunea Almaș-Agrij și partea de nord-vest a dealurilor Șimișna și Gârbou și zona turistică a Someșului, situată în partea de nord-est a județului și 
cuprinde toată valea Someșului.
 Vă invităm cu drag și cu ospitalitatea binecunoscută a sălăjenilor să vizitați județul Sălaj!

 Mulțumim pe această cale tuturor primarilor din județul Sălaj, pentru implicare și pentru materialele transmise, fără de care acest Ghid 
în varianta actuală nu ar fi fost posibil.

Țurcaș Marcel-Virgil
PREFECTUL JUDEȚULUI SĂLAJ

Cuvânt introductiv
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Municipiul Zalău este printre cele mai vechi orașe atestate 
documentar, de pe teritoriul României. Există dovezi arheologice 
în prezența așezărilor umane, pe teritoriul orașului, din neolitic, 

de acum 6500 de ani. 
 Prima mențiune scrisă a localității se află pe pietrele murale daco-
romane din curtea Muzeului de Istorie. De asemenea, o altă referire la Zalău 
ca așezare umană, apare în cronica „Gesta Hungarorum” a lui Anonymus, 
notar al regelui Béla al IV-lea, al Ungariei, din secolul al XII-lea. Însă, cea 
dintâi atestare documentară cu dată certă este consemnată în anul 1220, în 
Registrul Scaunului de Judecată de la Oradea.
 La 1 august 1473, Matei Corvin, regele Ungariei și Boemiei, 
declară Zalăul, pentru prima dată, oraș-târg, „Oppidum Zilah”, privilegiu 
care scotea orașul de sub dominația comitatului, acordând dreptul de 
comerț liber cu toată țara. 
 În secolele XVIII-XIX, orașul era un renumit centru de olari, 
prin vestita „ceramică de Zalău” care este apreciată ca fiind, din punct de 
vedere artistic, un exemplu de artă decorativă, iar faptul că se păstrează până 
azi arată că olarii își luau meseria în serios, realizând produse de calitate. 
 În decursul istoriei, municipiul Zalău a cunoscut mai multe 
denumiri: Zilah – Walthenberg – Zălau, iar din 1900 – Zalău; devine 
centrul urban și reședința administrativă a județului Sălaj în 1968, iar în 
1979 este declarat municipiu. 
 Municipiul Zalău este situat în centrul județului Sălaj, în bazinul 
hidrografic al Văii Zalăului, la contactul depresiunii cu același nume și 
Culmea Meseșului.
 Cu o suprafață de 90,09 km2, municipiul Zalău cuprinde în 
teritoriul său administrativ și satul Stâna, aflat la 13 km S-E distanță, în 
bazinul hidrografic al Agrijului.
 Municipiul Zalău, „Poarta de intrare spre Transilvania”, prin 
renumitul drum al sării, care, în Evul Mediu, făcea legătura Transilvaniei 

cu centrul Europei, oferă turiștilor ocazia de a găsi aici clădiri ridicate în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea, în stilul neo-baroc, baroc, secesiune, 
neoclasic și eclectic, muzee, biserici, o zestre de monumente și ansambluri 
de arhitectură reprezentate prin câteva edificii de excepție.
 Dacă în trecut, în clădirea construită în 1889 în stil neobaroc 
cu un acces de tip „portal”, își aveau sediul Prefectura, Tribunalul, 
Judecătoria și Procuratura Județului Sălaj, astăzi funcționează Primăria 
municipiului Zalău. Clădirea primăriei are 2 săli spectaculoase: sala de 
căsătorii care mai păstrează aroma vremurilor trecute, în special prin cele 
două oglinzi în stil venețian și sala de evenimente, „Avram Iancu”, după 
numele liderului revoluționarilor transilvăneni de la 1848 și simbol al luptei 
pentru drepturi ale românilor transilvăneni, din secolul al XIX-lea. Aceasta 
este sala folosită în trecut drept sală de festivități și de dans și care este 
luminată de un candelabru impunător, din fier forjat și care cântărește 1450 
kg.
 În zilele de odinioară, la începutul secolului XX, centrul vechi 
era animat de zgomotul cailor și al căruțelor care se grăbeau să-i ducă pe 
petrecăreți spre sala de dans și spectacole a Clădirii Transilvania (Vigadó). 
Construirea acestei clădiri, considerată bijuteria de arhitectură a orașului, 
putem afirma că a fost finalizată, după fotografiile existente din acea 
perioadă, în anul 1901. Impresionant este tavanul sălii de bal și spectacole, 
ornamentat cu o pictură murală, în stil secesionist, de aproximativ 300 mp, 
prin dimensiune, unică în România.
 Clădirea Transilvania face parte din ansamblul Pieței Iuliu 
Maniu care, împreună cu clădirile Primăriei, Colegiului Național 
Silvania, Direcției Județene de Cultură, toate considerate monumente 
istorice, cu spațiul verde și mobilierul urban aferent, Grup statuar 
Wesselényi și țăranul român, și  „Fântâna cu îngerași”, constituie un 
ansamblu personalizat, expresiv și deosebit de valoros, atât din punct de 
vedere urbanistic cât și arhitectural.

Zalău Piața Centrală-1941-1947 Fotofilm- Cluj, Arhiva MNIR.

Clădirea Transilvania- Corpul C

Municipiul Zalău
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 Clădirile de patrimoniu din centrul vechi precum și bisericile 
aduc un farmec aparte acestui oraș tipic transilvănean. Ce le diferențiază 
de alte biserici existente în regiune? 

 Prima biserică din Zalău, cea ortodoxă de pe fosta stradă a 
Florilor, numită acum Andrei Șaguna, a fost construită de militarii 
Batalionului 7 Vânători de Munte, veniți la Zalău după terminarea 
Primului Război Mondial, aceștia aparţinând cultului ortodox. Potrivit 
istoricului Marin Pop, citat de publicația Adevărul, până în acel moment 
populația românească din Zalău aparţinea cultului greco-catolic, în 
marea lui majoritate, dar nu avea încă biserică. ”După terminarea 
Primului Război Mondial și realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 
1918, începând cu guvernul condus de generalul Alexandru Averescu, 
în Zalău s-au stabilit, temporar sau definitiv, o serie de funcţionari veniţi 
din Vechiul Regat. De asemenea, la Zalău, în incinta Cazarmei Militare, 
care a primit numele generalului-erou Dragalina, a fost stabilit sediul 
Batalionului 7 Vânători de Munte.“  Odată ajunși la Zalău, împreună 
cu preotul ortodox din Zalău, Remus Roșca, semnatar al Marii Uniri de 
la 1 Decembrie 1918, au hotărât să-și construiască propria biserică iar 
terenul a fost donat de statul român. La zidirea noii biserici au participat 
credincioși din oraș, ajutaţi de soldaţii și ofiţerii din Garnizoana Zalău.
Construcţia bisericii s-a încheiat în 1927, fiind sfinţită în același an, în 
23 octombrie. Conform aceluiași istoric, evenimentul de sfințire a fost 
unul de mare bucurie pentru toți cei prezenți, sursele vremii menționând 
până și meniul oferit la agapa frățească de după aceea. Biserica de pe fosta 
stradă a Florilor a fost păstorită de preotul-protopop Remus Roșca până 
în anul 1940. Din anul 1998, în curtea lăcașului de cult este amplasat 
și un bust al Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei, 
lucrarea fiind executată de către sculptorul Sepsi Iosif. 1 

Acesta nu este însă  nici pe 
departe singurul lăcaș de cult 
demn de menționat. Spre 
exemplu Biserica Reformată 
ce datează din anul 1906, 
construită pe ruinele altei 
biserici din anul 1712, prin cele 
1600 de locuri, ocupă locul II 
printre bisericile reformate 
din partea estică a Europei 
Centrale, iar orga și orologiul 

din turn sunt vechi de mai bine de 100 de ani. 
 În 1884, a fost sfințită actuala Biserică Romano-Catolică. Aici 
se află un clopot de 1022 kg, dedicat Sf. Treimi și Fecioarei Maria, unul 
de 517 kg, în cinstea Sf. Apostol Ioan și unul mic, de 12 kg, dedicat Sf. 
Iosif. Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” construită între 
anii 1930-1932 a fost împodobită cu o frumoasă pictură, executată în 
tehnica fresco, de profesorul Petru Botezatu. Printre obiectele deosebite 
pe care această biserică le adăpostește se numără și un tron arhieresc, din 
lemn de trandafir, confecționat în Grecia. 

 
1Ce legătură există între Armată și Biserica Ortodoxă, în Zalău, Alina Pop, Adevărul, 7.01.2015

Un obiectiv de atracție pentru turiști 
este Complexul Cultural-Spiritual 
„Sfânta Vineri”, un ansamblu 
arhitectural modern compus din 
Catedrala „Înălțarea Domnului”, 
Monumentalul obelisc al eroilor 
- 50 de metri înălțime, și spații 
muzeale pentru bunurile ce fac 
parte din Patrimoniul Cultural 
Național, considerată o replică a 
vestitei Catedrale „Sfânta Sofia” din 
Constantinopol. Pe lângă pictura 
în fresco, realizată de pictorul Petru 
Botezatu, elementul „de mare 
greutate” îl constituie policandrul turnat în bronz aurit, de 1780 kg, având 
360 de lumini, înalt de 7 metri, cu un diametru la bază de 4 metri.

 Patrimoniul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău poate 
fi admirat în două spații – secția de istorie „Vasile Lucăcel” și Muzeul 
de Artă „Ioan Sima“, destinate expozițiilor, aflate la aproximativ 300 m 
distanță, unul față de celălalt.
 Clădirea, care găzduiește astăzi Secția de Istorie „Vasile Lucăcel” 
a Muzeului Județean de Istorie și Artă, este un monument ce face parte 
din centrul istoric al Zalăului. Spațiul muzeal este organizat într-o manieră 
interactivă, prin scene care reconstituie perioade din neolitic până în epoca 
de aur, cu ajutorul colecțiilor din patrimoniul muzeului. 
 Muzeul de Artă „Ioan Sima“, a luat naștere ca urmare a dorinței 
marelui pictor care și-a dorit să înființeze la Zalău, o galerie de artă asemeni 
celor pe care le știa la Paris, de aceea atât el cât și urmașii săi au donat 
statului român atât casa în care funcționează instituția cât și un număr de 
peste 400 de opere și obiecte personale aparținând artistului. Prin activitățile 
de cultură pe care le organizează și le găzduiește în cadrul celor 15 săli de 
expoziție Galeria de Artă, depășește cadrul unei simple pinacoteci, devenind 
o instituție emblemă a culturii sălăjene.

 Pe strada 22 Decembrie 1989 (în trecut strada Crasnei), la nr. 
45, a fost deschisă pentru public, în toamna anului 2015, Casa memorială a 
cunoscutului poet maghiar Ady Endre, casă în care acesta a locuit un timp.  
Aici se află amplasată o plăcuță care semnalează importanța clădirii iar în 
apropierea liceului reformat, pe care acesta l-a absolvit, a fost amplasată 
lucrarea „Üzenet egykori iskolámba“ (Mesaj către școala mea de odinioară), 
care îl înfățișază pe poetul maghiar stând pe o bancă foarte gânditor.
 Trebuie spus că cele două statui menționate până acum nu sunt 
singurele din municipiul nostru. În fața Colegiului Național Sivania se află 
bustul poetului român Octavian Goga, cu care Endre avea o prietenie foarte 
apropiată. Tocmai pentru a evidenția și mai mult prietenia dintre cei doi 
municipalitatea a amplasat două busturi în apropierea Colegiului Național 
Silvania.  

Orga veche a Bisericii Reformate

Catedrala Episcopală Sf. Vinere Zalău

Muzeul de Istorie și Artă

Biserica Romano-Catolică

Casa Memorială Ady Endre

Târg de Zalău

Catedrala Adormirea 
Maicii Domnului

Statuia lui Ady Endre

Cea mai veche biserică din oraș Bustul lui Andrei Șaguna
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În Centrul orașului se află și Complexul statuar Wesselényi și a țăranul 
român, executat în bronz, reprezintând o scenă a revoluției de la 1848 în 
care un ţăran își exprimă recunoștința faţă de baronului Wesselényi, pentru 
abolirea iobăgiei. Lucrarea a fost concepută de sculptorul Fadrusz János, 
turnată la atelierele Beschorner din Újpest și dezvelită la 18 septembrie 
1902. Statuia a fost ridicată ca parte a unui program de marcare a 1000 de 
ani de la coborârea celor 7 triburi maghiare. 

 Ultimele două statui pe care vi le supunem atenției sunt 
Fântâna cu îngerași și Statuia Voievodului Mihai Viteazu, din fața Liceului 
Tehnologic cu același nume. 
 Fântâna cu îngerași  a fost realizată în 1854 când administrația 
orașului a decis să construiască o fântână pentru a aduce la suprafaţă, de 
la mare adâncime, apa rece potabilă. Fântâna era locul unde se întâlneau 
tinerii, servitorii clasei burgheze, care nu aveau alt loc de socializare, 
deoarece aceștia nu participau la petrecerile dansante. 
 Astăzi pentru a avea acces la fântâna, trebuie să cobori un nivel 
sub stradă, printr-o deschidere aflată în faţa Clădirii Transilvania iar spațiul 
este încadrat de cei 4 îngerași.
 Dincolo de lăcașuri de cult, ori diverse monumente mai vechi 
ori mai noi, municipiul are și o parte foarte modernă, aflată în continuă 
dezvoltare atât în zona Bulevardului Mihai Viteazu, unde se află numeroase 
instituții, Bănci și spații comerciale moderne, cât și în zona de la periferia 
municipiului, unde diverși producători unii chiar de talie internațională, 
au decis să sprijine industria și economia locală stabilindu-și fabricile aici 
și oferind locuri de muncă  în diverse domenii cum ar fi producția de 
anvelope, producția metalurgică, producția de mobilier și confecții, etc.  
 În ceea ce privește petrecerea timpului în aer liber, dispunem 
de câteva posibilități de agrement: Parc Pădure Brădet, Parcul Central 
Municipal, zone de relaxare activă și amenajate cu locuri de joacă pentru 
copii, echipamente de fitness pentru adulți, piste pentru biciclete, destinate 
atât copiilor, cât și adulților, un mini-skate parc, un teren de volei de plajă 
și singurul spațiu amenajat pentru animale de companie din Zalău.
 

Potențialul atractiv al localității este completat de Munții Meseș, care pun 
la dispoziția amatorilor de drumeții trei trasee turistice marcate și transpuse 
pe o hartă, care au următoarele denumiri: Traseul „La Cireși” sau „Poiana 
Vânătorilor”, Traseul „Cota 705” și Traseul „Izvorul Salamandrelor”. Aici 
pășim pe urmele romanilor de la frontiera Imperiului Roman, numită 
limes-ul roman, unde, pe lângă drumeția propriu-zisă, se pot admira 
urmele fostei frontiere a Imperiului Roman, marcate în pădure, constituită 
din turnuri de apărare, valuri de pământ, șanțuri și ziduri de piatră, cele 
mai importante vestigii de arhitectură militară romană de pe teritoriul 
administrativ al municipiului Zalău și unul dintre cele mai importante și 
complexe sisteme de apărare.
 Iubitorii de sport au la dispoziție, în municipiul Zalău, Stadionul 
Municipal Zalău, terenurile de tenis ale municipiului, la care se adaugă și 
terenurile sintetice pentru fotbal private (descoperite sau acoperite), săli de 
fitness, aerobic, spining, body-building, dar și săli de biliard și bowling.

 Municipiul Zalău dispune de aproximativ 1000 de locuri de 
cazare existente în structuri de primire turistică clasificate, de la hoteluri de 
patru stele, până la pensiuni de 2 margarete. 
 Oferta turistică include și evenimentele de interes local, național 
și internațional, predominând cele culturale, folclorice și etnografice. 
Evenimentele cele mai așteptate de comunitatea zălăuană sunt Zilele 
Municipiului Zalău (în jurul zilei de 1 august) și Folk Fest; Noaptea 
muzeelor și Noaptea cercetătorilor europeni; Festivalul de film românesc 
și latino american Tenaris CineLatino; „Haidaț’ pă la noi! Deschideți lada 
cu zestre sălăjeană!“; Spectacolele muzical-coregrafice „Hai să dăm mână 
cu mână”, „Mărțișoare pentru mamă” și cele dedicate Zilei Naționale a 
României; Festivalul internațional de folclor „Ecouri Meseșene”, Festivalul 
Artelor „Muza Fest”, Festivalul coral internațional „Ecouri transilvane”, 
„Hai să ne cunoști orașul!”este invitația adresată celor care doresc să 
descopere, în același timp, farmecul vechiului târg, clădirile vechi, muzeele, 
monumentele istorice și lăcașurile de cult, veritabile elemente de istorie 
scrisă și nescrisă, și municipiul Zalău, în continuă dezvoltare.

Bustul lui Mihai Viteazul

Statuia Discobolul

Fântâna cu îngerași

Sala Sporturilor

Grupul statuar Wesselényi și a țăranului român 

Octavian Goga Ady Endre

Trasee montane pe  Muntele Meseș

Parcul Brădet Monumentul Eroilor Revoluției
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Orașul Cehu Silvaniei, localitate de rangul III, este situat în nordul 
județului Sălaj, delimitat la nord de județul Maramureș, la vest de 
județul Satu Mare, la sud de comuna Sălățig și la est de comuna 

Benesat.  Toponimul localității amintește faptul că alături de Șimleu Silva-
niei aceasta face parte din așa numita „Țară a Silvaniei“ sau „Silvania“ ce este 
formată din zona dealurilor cu același nume. Zona despre care amintim este  
localizată în totalitate pe teritoriul județului Sălaj, la contactul Crișanei cu 
Transilvania. Situat în nord-vestul României, la trecerea dintre Carpații Estici 
și Munții Apuseni, județul Sălaj este cunoscut din vremuri străvechi ca Țara 
Silvaniei, adică Țara de dincolo de Păduri. Regiunea mai este cunoscută ca și 
Țara Bisericilor de lemn, datorită faptului că în vremuri tulburi pe când româ-
nilor le era interzis să-și manifeste credința ortodoxă în biserici de zid, aceștia 
se refugiau în bisericuțe modeste de lemn ce erau mai ușor de rezidit în caz de 
primejdie sau necesitate. De asemenea, este posibil ca regiunea Transilvania 
să-și tragă denumirea de la Silvania, însemnând practic „țara de dincolo de 
Silvania” pentru cei care călătoresc dinspre Crișana. 
 Vorbind despre această mirifică zonă, Corneliu Coposu sublinia 
faptul că Țara Silvaniei s-a dovedit a fi „o scânteietoare frântură de leagăn a 
națiunii noastre “, purtând focul nestins al naționalismului dârz, autohton, 
izvorât din durerile comprimate ale neamului românesc. (...) în Țara Silvaniei 
ne-a fost încercată, mai mult decât oriunde, răbdarea. Asuprirea și umilințele 
ne-au fost acolo ursitoare întunecate din Țara Silvaniei“. Corneliu Coposu 
avuse ca înaintași pe linie maternă 7 preoți, iar pe cea paternă 3. Toți acești 
slujitori ai altarului au militat pentru ridicarea nivelului cultural al românilor 
din Țara Silvaniei și pentru împlinirea visului de veacuri al românilor, acela de 
a se uni într-un singur stat.
 Orașul are patru sate aparținătoare: Horoatu Cehului, Motiș, Nadiș 
și Ulciug.
 Orașul Cehu Silvaniei, deși atestat documentar doar din anul 1405, 
sub denumirea de CHEHY, în anul 1319 este semnalată prezența unei cetăți 
de pământ, CASTRUM CHEEVAR, care a avut rolul de a apăra așezarea 
din vatra actualului oraș. În istoria orașului se consemnează diferite perioade 
de prosperitate economică, dar și de decădere. Castelul fortificat al localității 
a fost construit în anul 1526 de către Bélteki Drágfi János. În anul 1529, 
Sigismund Báthory acordă cetății privilegiul de a se autoguverna. Cetatea trece 
prin câteva episoade dramatice care și-au pus amprenta asupra ei, cum ar fi, 
asediul cetății de către armatele imperiale austriece la mijlocul secolului XVI, 
asediile repetate ale armatelor otomane, rolul cetății jucat în timpul răscoalei 
curuților, mișcările revoluționare de la 1848, precum și cele două războaie 
mondiale.
 Din anul 1854 localitatea este atestată sub denumirea Szilagy Cseh 
iar din anul 1968 este declarată oraș.
 Celelalte localități aparținătoare sunt atestate documentar încă din 
prima jumătate a secolului al XIII - lea. Horoatu Cehului este atestat docu-
mentar din anul 1220 sub denumirea Villa Chroat, Motiș în anul 1387 sub 
denumirea de Villa Olachalis Mutos, Nadiș în anul 1387 sub denumirea Villa 
Olachalis Nadasa și Ulciug tot în anul 1387 sub denumirea Volcsek.
  Populația stabilă a orașului Cehu Silvaniei, potrivit recensământu-
lui din anul 2011 este de 7130 locuitori, din care: bărbați 3360 și femei 3770.
 Pe lângă frumusețea naturală a zonei noastre, pe teriroriul orașului 
Cehu Silvaniei, există numeroase obiectivele turistice care pot fi vizitate. Prin-
tre acestea se numără monumente istorice, de arhitectură și rezervaţii naturale 
prezente în acest areal, dar si alte obiective de interes. Trebuie menţionate:
Rezervația naturală Lunca cu lalea pestriţă,
Biserica Reformată (1519)
Biserica de lemn “Sfinţii Arhangheli”(1738) de la Nadiș
Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului”(1781) de la Ulciug
Biserica de lemn “Sfinţii Arhangheli”(1749) de la Horoatu Cehului.
Fântâna de Piatră din Dealul Cetății.

Ruinele cetății de la Cehu 
Silvaniei 

Biserica ortodoxă 

Rezervația naturală
Lunca cu lalea pestriță

Corneliu Coposu

Biserica de lemn din Nadiș

Biserica Reformată Biserica de lemn din Ulcig

Fântâna de piatră

Biserica de lemn din 
Horoatul Cehului

Cehu Silvaniei
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 De asemenea zona Codrului, al cărui pol de dezvoltare este orașul 
Cehu Silvaniei, dispune de un potenţial natural și cultural deosebit pentru 
turism și agroturism (castelele Wesselényi și Degenfeld, Lacurile de pescuit 
de la Cehu Silvaniei, Benesat, Motiș, Ariniș, Sălăţig, Strâmtorile Ţicăului).
 Ca spaţii de cazare în oraș există pensiuni agroturistice: Pensiunea 
Panorama, având o capacitate de cazare de 20 locuri și un restaurant cu o 
capacitate de 150 locuri, pensiunea Aramis și altele.
 Datorită împrejurimilor limitrofe localității, cum ar fi lacurile de 
pescuit, Strâmtorile Ţicăului, casa memorială G. Pop de Băsești, biserici 
de lemn, a potenţialului cinegetic al zonei se dorește iniţierea unui proiect 
de promovare a turismului în zona Codru, iar orașul Cehu Silvaniei să fie 
centru turistic al zonei sus amintite.  
 Serviciile publice existente, subordonate Consiliului local al ora-
șului Cehu Silvaniei sunt următoarele: 
 -Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor;
 -Serviciul de Asistență medicală din unitățile de învățământ;
 -Serviciul Public de Gospodărie Comunală;
 -Casa orășenească de Cultură;
 -Biblioteca orășenească;
 În orașul Cehu Silvaniei funcționează unități de învățământ pre-
universitar de stat, rețeaua școlară a orașului fiind aprobată anual de către 
Consiliul local.
 Instituțiile de învățământ din oraș sunt următoarele:
 -Liceul Tehnologic Gh. Pop de Băsesști ;
 -Școala Gimnazială Andrei Mureșanu ;
 -Școala Gimnazială Gyulaffy Laszlo ;
 -Grădinița cu program prelungit Piticot ;
 -Clubul Copiilor .

 Economia orașului se bazează în principal pe industrie, agricultu-
ră și servicii.
 Activitatea industrială este reprezentată în principal de industria 
lemnului și industria de confecții și tricotaje.
 Agricultura se bazează în principal pe creșterea animalelor, pomi-
cultură și pe cultivarea cerealelor, specifică zonei geografice de deal a locali-
tății.
 Un rol important în economia localității îl au și serviciile în do-
meniile comerțului, transporturi, telecomunicații, gospodărie comunală și 
altele.

Port popular al adulților din zona codrului -Județul Sălaj

Port popular al copiilor din zona codru-
lui -Județul Sălaj

Școala Gimnazială 
Gyulaffy László

Școala Gimnazială Andrei 
Mureșanu 

Parcul Central din Cehu Silvaniei

Grădinița PiticotMuzeul Palatului Copiilor

Cehu Silvaniei | Ghidul turistic al județului Sălaj | Instituția Prefectului județul Sălaj

12



Orașul Jibou, având în componență satele Cuceu, Husia, Rona și Var este amplasat în partea de nord-est a județului Sălaj, pe malul stâng al 
Someșului, la confluența acestuia cu râurile Agrij și Almaș.  
 Ca număr de locuitori Jiboul este al treilea ca mărime printre localitățile urbane ale județului. 

Atestările documentare ale localităților orașului sunt vechi, înscriindu-se în intervale comparabile cu ale altor comunități, regăsim în cazul de față con-
semnări între secolele XIII-XV. Jiboul își are prima mențiune documentară la 1219 (Villa Chybur), Rona la 1338 (Poss Rona), Cuceu la 1388 (Kucho), 
Husia la 1405 (Hozywfalu) iar Var, la 1469 (Swrmezew). 

Ca principale atracții turistice amintim următoarele puncte:

Grădina Botanică Vasile Fati aceasta reprezintă un punct de atracţie pentru foarte mulți vizitatori 
din țară și de peste hotare. Aceasta a luat fiinţă in anul 1968 din inițiativa profesorului Vasile Fati. 
Pasiunea profesorului pentru botanică și perseverența sa au făcut posibilă înființarea, în parcul de 
pe domeniul castelului, a acestei Grădini botanice cu caracter didactic. A urmat un amplu proces 
de sistematizare a terenului, iar în 1970 a început construirea serelor colecționare − modernizate în 
câteva rânduri de atunci încoace. Profesorul Vasile Fati a condus Grădina timp de 39 de ani (1968-
2007). În prezent, se întinde pe o suprafaţă de 25 ha, așezată în cadrul ansamblului Wesselényi. Am-
plasată la altitudinea de 272 m, înconjurată de dealuri destul de înalte, care o protejează împotriva 
curenților reci, se bucură de un climat foarte favorabil care permite cele mai variate experimentări. 
Colecțiile Grădinii Botanice cuprind peste 5.000 de specii de plante provenite din variate zone 
geografice ale lumii. 

Calcarele de la Rona

Calcarele de Rona, (monument al naturii) este o arie 
protejată de interes național ce corespunde categoriei 

a III-a IUCN (rezervație naturală, tip geologic) situată în județul Sălaj, pe teritoriul administrativ al orașului 
Jibou. Aria protejată cu o suprafață de 0,50 hectare este situată în partea central-nordică a județului Sălaj, în 
vestul localității Rona, în lunca dreaptă a râului Someș, aceasta prezintă depozite lacustre formate din calcare 
albe-cenușii și bej-ruginii, alternând cu marne cenușii-albăstrui așezate în strate monoclinale cu conținut 
numeros de resturi fosile de moluște, schelete de pești ori reptile.

Ansamblul Castelului Wesselényi - Jibou
Ansamblul datează din secolul al XVIII-lea, când au început primele lucrări pe amplasamentul ve-
chii reședințe întărite a familiei Wesselényi (secolul al XVII-lea). Este considerat unul dintre cele mai 
mari castele baroce transilvănene și reprezintă unul dintre monumentele importante de arhitectură 
ale județului Sălaj. Clădirea fostului grajd al castelului, are pe latura sa nordică un relief în piatră cu 
blazonul familiei și un altorelief reprezentând un cal în trap.  

BISERICA REFORMATĂ DIN JIBOU este situată în Piața 1 Decembrie 1918, nr. 15 și a fost po-
menită documentar pentru prima dată în anul 1460. Inițial a fost biserică romano-catolică din care 
azi se mai păstrează corul cu închidere în trei laturi, iar pe latura de sud se mai găsește un ancadra-
ment de fereastră gotică. Nava a fost reconstruită în mai multe rânduri, deoarece în anul 1658 a fost 

incendiată de tătari, în 1705 de lobonți, trupele sârbești ce constituiau ariergarda armatei imperiale 
iar mai apoi de turci, ultima intervenție majoră fiind făcută în secolul al XVIII-lea. În timpul cu-
rentului reformator, la 1582 a fost preluată de credincioșii reformați.  Biserica și-a dobândit alura 
barocă actuală în 1749, când Wesselényi István și soția sa Dániel Polixéna au refăcut-o. Despre 

aceasta vorbește inscripția de deasupra intrării principale, în centrul căreia stau blazoanele reunite ale celor două familii. 
În anul 1749 au fost cioplite din marmură cenușie (așa numitul „alabastru”) de Jibou piesele cele mai valoroase ale bisericii, 
amvonul în formă de potir, unic printre construcțiile de acest fel și tăblia mesei altarului. 

Biserica de lemn „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din Var se află situată la nr. 72 și datează de la începutul secolului XVIII. 
Edificiul din lemn de stejar cu turlă și prispă pe o latură, cu 8 stâlpi din lemn cu umerașe, frumos decorați. În incinta lăca-
șului de cult, se găsesc o cruce din piatră, o răstignire din lemn și alte câteva cruci tot din lemn. 

Biserica de lemn, Husia 
Edificiul de cult datând din anul 1800, cu hramul „Sf. Arhangheli” este situat la nr. 19 A. A fost extinsă și restaurată în anul 
1911, iar mai apoi în anii 1975-1979, „întărită cu legături de fier și contraforți de zid, acoperită cu tablă, electrificată și apoi 
pictată”.

Ansamblul Castelului Wesselényi

Biserica de lemn din Var

Grădina Botanică Vasile Fati

Calcarele de la Rona

Jibou
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În a doua jumătate a secolului al XV-lea, Miklós Báthory a format ramura 
de Șimleu a familiei, moștenind, în urma mamei sale, mai multe domenii de 
la familia Bánffy în plasele Crasna și Cluj. Este posibil ca în a doua jumătate 
a secolului al XV-lea cetatea aflată în Chinari să fi fost abandonată – ultima 
însemnare datează din 1435 -, motiv pentru care Miklós a trebuit să-și 
construiască o nouă reședință. Se presupune că așa s-ar fi construit conacul 
rezidențial în centrul localității Șimleu Silvaniei, care în prezent reprezintă 
predecesorul castelului aflat în ruine. Prima mențiune a conacului din oraș 

datează din anul 1520.

 În a doua jumătate a secolului al XVI-lea se confirmă existența 
acesteia, documentele menționând o curie fortificată, denumită castellum. 
Transformarea renascentistă a castelului fortificat – din care provin și 
ruinele existente în ziua de azi – se leagă de nepotul voievodului și regelui 
Poloniei, Báthory István (Ștefan Báthory), cu același nume. Din anul 1582 
tânărul Báthory István  aduce zidari și cărămidari din Cluj-Napoca, iar în 
1592 aduce cadre de geamuri, uși și șeminee realizate de pietrari din Cluj-
Napoca. 
 După eliberarea Oradiei, în 1690, rolul militar al localității 
Șimleu dispare treptat. Starea fortificației, care și-a pierdut locuitorii cât și 
funcția, se degradează treptat, procesul fiind accelerat și de războiul dintre 
curuți și lobonți. La sfârșitul secolului XIX, șanțul cetății a fost împărțit în 
loturi, iar cea mai mare parte a cetății exterioare a fost clădită. Din aripa 
vestică a cetății aflate în centrul localității a rămas doar poarta exterioară 
și o parte a zidului. În partea de sud, au rămas două turnuri cilindrice ale 
clădirilor interioare și două bastioane rectangulare ale cetății exterioare
 Din cetate s-au păstrat așadar, zidurile din piatra de 2 m grosime, 
de formă ovală. Se presupune că interiorul acesteia a fost proiectat sub forma 
unui turn. În partea nordică a fortificației s-au păstrat poarta exterioară și o 
secțiune de zid alipit de această poartă. În sud se mai află în picioare două 
turnuri cilindrice și două bastioane pătrate.
 

Chiar dacă prima atestare documentară a localității datează din 1251, 
printr-un act emis la Alba Iulia, se amintește de Vathasomlyowa, 
prima denumire cunoscută a localității. Primele așezări umane 

din zonă au o vechime și o istorie ce antedatează cu mult sosirea nobililor 
maghiari, mergând chiar până la epoca dacică, în care strămoșii noștrii, 
dacii liberi, au întemeiat la poalele dealului Măgura, Cetatea Dacidava, 
această zonă fiind locuită de către dacii liberi și urmașii acestora, veacuri 
de-a rândul.

 Pe baza unor cercetări arheologice mai vechi și mai noi s-a 
constatat că pe Măgura au existat din cele mai vechi timpuri așezări dacice, 
întărite de puternice cetăți de apărare, care dominau până departe spre 
Ungaria. Despre aceste așezări ne vorbesc mormintele descoperite aici 
în care s-au găsit nenumeroase obiecte care țin de perioada de început a 
societății omenești, făcând trecere de la neolitic și dovedind că aceste locuri 
erau populate încă din această epocă îndepărtată.
 Tot aici a fost descoperită ceașca dacică de lut cu toartă care acum 
se regăsește într-o vitrină la liceul Agroindustrial (Ioan Ossian) din Șimleu, 
dar și la Muzeul Național din București. Măgura Șimleului a fost adăpostul 
unor tezaure de o valoare inestimabilă, unice în lume care acum se află la 
Viena și la Budapesta.
 Dealul Cetății și văile care îl mărginesc mai poartă și acum 
amprenta timpurilor de demult, atunci când dacii, cei ai căror urmași 
suntem, erau prezenți acolo nu doar ca și popor, ci, mai mult, ca spirit, 
atunci când lumea era mai simplă. Iar așezarea aceasta de pe dealul-munte 
de lângă Șimleu purta numele de Dacidava, fiind pomenită de Ptolemeu, 
astronom, matematician și geograf grec, cel ale cărui teorii au fost piatra 
de căpătâi a științei din vremurile lui, ba chiar până acum câteva sute de 
ani.  
 Aceia care doresc să viziteze ruinele vechii cetăți dacice, pot 
merge cu mașina până la capătul străzii Garofiței, de aici pornind un traseu 
pedestru cale de o jumătate de oră, la finalul căruia veți redescoperii Cetatea 
de la  Dacidava.

Cetatea Báthory, Radu Oltean, Reconstituire neterminatăCetatea Dacidava- reconstituire ipotetică, 3D

Măgura Șimleului- Dacidava Tezaur Dacidava Fragmente din Cetatea Báthory- Șimleu Silvaniei- CNIPT Șimleu Silvaniei

Șimleu Silvaniei, panorama orașului -  CNIPT Șimleu Silvaniei

Șimleu Silvaniei
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 Cercetările clădirii relevă faptul că fortificația era o clădire 
dreptunghiulară cu patru aripi, prevazută la colțuri, cu trei turnuri rotunde, 
iar al patrulea pătrat. Castelul era înconjurat cu un zid cu patru bastioane 
de tip italian, iar în exterior era înconjurat de un șanț.
 Deasupra intrării principale ancadramentele ferestrelor erau 
decorate cu motive zimțate, iar deasupra lor se aflau orificii de tragere. 
Palatul din interior era construit cu două etaje; nivelul superior adăpostea 
camerele oficiale, printre care și sufrageria, iar la parter se aflau bucătăria și 
depozitele. Construcția exterioară era prevăzută cu trei etaje, la etajul întâi 
regăsindu-se ferestre în stil renascentist, deasupra cărora se aflau ambrazuri 
de forma unui dreptunghi întors. Poarta principală era semicirculară și la 
nivelul ei, deasupra blazonului lui Báthory și Bebek, se aflau monograma 
lui Báthory István și inscripția anului 1592.
 Cel mai important membru al familiei Báthory, al cărui destin 
se leagă de cetatea de la Șimleu Silvaniei este Ștefan Báthory, principe al 
Transilvaniei și unul din cei mai importanți regi ai Poloniei, dar și un 
personaj istoric de care se leagă una din legendele locului.
 Ștefan Báthory s-a născut la Șimleu Silvaniei. De numele său 
se leagă și realizarea centrului orașului și   construcția bisericii romano-
catolice. În biserică, pe timpanul portalului gotic de la intrarea principală 
se găsește de altfel o inscripție care arată că regele Poloniei s-a născut în 
acest oraș. El a fost Principe al Transilvaniei și apoi rege al Poloniei și 
Marelui Ducat al Lituaniei. 
 “Conform unei legende locale, cei trei 
dinți din blazonul familiei Báthory se explică prin 
faptul că Ștefan a ucis în tinerețe un balaur care 
locuia într-o peștera situată într-unul din versanții 
dealului Popos, de pe malul stâng al Crasnei, 
deasupra orașului. Ștefan a umplut mai multe 
blăni de oaie cu var nestins, balaurul a mâncat 
respectivele oi, după care a coborât la Crasna să bea 
apă. În momentul în care a băut, varul a început să se stingă în el și a 
ucis bestia. Principele i-a scos trei dinți, ce au ajuns pe blazonul familiei”, 
povestește Csok Zsolt.
 După 1429  așezarea devine târg și este cunoscut sub denumirea 
de Oppidum Somllyo. Istoria medievală a Șimleului este strâns legată de 
familia Báthory, așa cum am arătat anterior, care a jucat roluri importante 
în istoria Transilvaniei. Cetatea Șimleu intră în posesia familiei mai sus 
amintite în urma căsătoriei lui Ladislau Báthory cu Anna Medgyesaljai, în 
anul 1351.  Aici în Castelul familiei princiare din Șimleu Silvaniei în anul 
1532, se naște  Ștefan Báthory care câțiva ani mai târziu avea să fie principe 
al Transilvaniei și devine ulterior prin căsătoria sa cu Anna de Iaggelo, rege 
al Poloniei și al Marelui Ducat al Lituaniei.  Forma maghiară a denumirii 
curente, este menționată abia în 1854 când orașul era cunoscut ca Szilágy-
Somlyó.
 Polarizând toate forțele progresiste ale vremii, al doilea oraș ca 
mărime al județului Sălaj, Șimleu Silvaniei a cunoscut de-a lungul veacurilor 
o dezvoltare economico-socială specifică localităților transilvănene, cu 
oameni așezați, harnici, cu frică de Dumnezeu, ospitalieri și cu dragoste de 
știinţă și cultură. Este un adevăr incontestabil că aici a pulsat o efervescentă 
viaţă spirituală, rod al conviețuirii pașnice prin noianul anilor, a românilor, 
maghiarilor, evreilor și altor neamuri care și-au găsit aici loc și casă. În 
perioada  modernă de orașul Șimleu Silvaniei se leagă numele lui Iuliu 
Maniu, născut aici în 1873.  Deși astăzi casa în care s-a născut marele om 
politic nu poate fi vizitată, fiind o proprietate privată, primăria orașului a 
dorit să-i acorde un omagiu pentru contribuția sa politică și culturală la 

evenimentul Marii Uniri, atât prin plăcuța comemorativă amplasată la locul 
nașterii sale, cât și prin complexul statuar aflat în centrul localității.  
 Este vorba de un memorial ce are în prim-plan statuia lui Iuliu 
Maniu, amplasată în mijlocul unei hărţi a României Mari, care vine ca o 
completare, o imagine clară a contribuției lui Iuliu Maniu la Marea Unire 
din 1918. Lucrarea executată în bronz de către sculptorul Nicu Mihoc, 
oferă tuturor vizitatorilor o imagine mai clară asupra marelui om politic, a 
valorilor și a dorințelor pe care acesta le nutrea față de țară, dorințe de mai 
bine pe care le-a purtat în suflet până în clipa în care s-a stins, în celula 3 a 
memorialului de la Sighet. Legătura sa cu românii, cu vatra satului, cu ideea 
de stat unitar este expusă de către autorul lucrării atât în mod vădit cât și 
simbolic, prin numeroase detalii ce pot fi observate doar la o analiză atentă 
a monumentului. Iată ce afirma autorul în 2017 la dezvelirea complexului 
statuar:

„Conceptul lucrării este o poveste a personajului și a faptelor lui Iuliu 
Maniu. […] Toată construcția lucrării este în jurul personajului din 
mijloc, Iuliu Maniu, care este realizat din bronz și este așezat pe un 
jilț care subliniază statura lui de om de stat.

Cât despre poziția mâinilor: mâna stângă strânsă înseamnă unitate, 
iar mâna dreaptă cu palma în jos înseamnă poziția liderului care 
conduce. Toată lucrarea stă pe un piedestal așezat în mijlocul unui 
luciu de apă care se revarsă peste conturul României Mari. Pe 
soleea care înconjoară conturul țării este un citat, un fragment din 
declarația de la 1918 a lui Iuliu Maniu. […] Pe jilțul personajului 
este o cergă țărănească pe care sunt motive tradiționale din Moldova, 
Țara Românească și Transilvania, ceea ce subliniază, pe de-o parte, 
faptul că la obârșie Iuliu Maniu provenea din rândul țărănimii și 
a evoluat până la postura de om de stat, pe de altă parte subliniază 
unitatea celor trei Provincii românești. Iuliu Maniu stă așezat pe 
un jilț din două motive: reprezentarea personajelor stând în picioare 
este de sorginte sovietică […] și faptul că personajul stând pe un jilț 
reprezintă demnitatea lui de om de stat”.1    

 Tot în perioada modernă se poate menționa și prezența lui 
Simion Bărnuțiu, născut la Bocșa și care și-a făcut o parte din studii la 
școala din Șimleu Silvaniei, acestea nu sunt însă singurele personalități 
ale orașului, localitatea dăruind lumii numeroase personalități istorice și 
culturale importante pentru români, polonezi și maghiari deopotrivă, care 
s-au născut și/sau au trăit aici. 

Printre acestea se numără:

Ștefan Báthory (1533-1586), cel mai ilustru reprezentant al familiei 
Báthory, care s-a născut aici. Între anii 1575-1586 a fost rege al Lituaniei 
și Poloniei.
Simion Bărnuțiu (1808-1864) născut în Bocșa (județul Sălaj) a studiat 
la Gimnaziul Minoriților din Șimleu Silvaniei. A fost una din figurile 
proeminente ale Revoluției de la 1848 militând pentru dreptul românilor 
de a-și folosi limba maternă.
Alexandru Aciu (1875-1954) avocat, deputat de Sălaj, senator, fost prefect și 
director al „Silvaniei”. Dr. Alexandru Aciu s-a născut la 16 septembrie 1875 
în Măieriște, urmând dreptul la Cluj și Budapesta, luându-și doctoratul 
în drept. O perioadă din viața sa este legată de „Gazeta de Duminecă” din 
Șimleu, pe care a sprijinit-o și în care a scris decenii de-a rândul. S-a exersat 
și în domeniul literaturii, cu poezii și schițe, cu o notă aparte, pline de o 
ușoară melancolie și de un real talent. Există însă momente de seamă în 
viața sa, momente care țin de marele act al întregirii neamului, de la 1 
decembrie 1918. Fiind implicat în toate acțiunile sociale și culturale legate 
de Șimleu.

1 Memorialul lui Iuliu Maniu, dezvelit la Șimleu Silvaniei în prezența unicului strănepot în viață, 
Ioan Boilă, simleulsilvaniei.ro

Casa natală și complexul Statuar Iuliu Maniu- Șimleu Silvaniei

Stema familiei Báthory
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Victor Deleu (1876-1939) s-a născut la Pericei (județul Sălaj) nu departe 
de Șimleu Silvaniei. A format primul detașament de voluntari româno-
bucovineni-ardeleni care a fost primit la Iași de către autoritățile române 
de atunci în frunte cu primul ministru I.C. Brătianu. A fost prezent la 
Marea Adunare de la Alba Iulia din 
1 decembrie 1918 în calitate de 
secretar al biroului acesteia. În semn 
de respect și omagiere a activității și 
personalității sale, autoritățile locale 
din Șimleu au ținut să evidențieze 
fosta sa locuință prin intermediul 
unei plăcuțe comemorative. 
Mártonfi István s-a născut în anul 
1895 aprilie 24, la Gherla și a 
murit pe 19 septembrie 1966 . Medicul și-a desfășurat activitatea în Șimleu, 
cunoscut și apreciat de toți cei care ajungeau la el.
Andrei Cosma (1843-1918) născut în comuna Bârsăul de Sus, din anul 
1886 este membru fondator și director executiv al Institutului de credit 
și economii „Silvania”, pe care o conduce ani la rând, pentru ajutorarea 
țărănimii românești din aceste părți.
Scriitorul și publicistul Bölöni György (1882-1959) este dintre figurile de 
seamă ale Șimleului, find cunoscut și în străinătate.
Emil Lobonțiu (1893 – 1970) a fost un distins cărturar, un renumit 
geolog și arheolog, cunoscut pedagog și profesor universitar, publicist și 
întemeietor de publicații, om politic, bun organizator și cunoscător al 
vieții sociale românești și șimleuane.
Profesor Doctor Ioan Ossian (1885-1953) născut la 27 martie 1885 
în comuna Homorodu de Mijloc, județul Satu Mare. După o intensă 
perioadă de formare încununată prin absolvirea Facultății de Litere a 
Universității din Cluj (1908-1910) cu specialitatea latină și istorie – 
principal, filosofie și pedagogie – secundar, luându-și un doctorat în litere 
și Filosofie în 1909/1910, S-a căsătorit cu Cornelia Pop, descendentă 
a familiei Gheorghe Pop de Băsești, familie din care avea să fie numit 
primul prefect al județului Sălaj după Marea Unire și din care au provenit 
alte numeroase personalități care au condus destinele acestor meleaguri. 
Și-a început activitatea ca profesor la Liceul Greco-Catolic din Beiuș 
la 1 septembrie 1910, iar nouă ani mai târziu, la data de 5 iulie 1919 
este numit director al întâiului liceu românesc din Sălaj: Liceul „Simion 
Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei.
  Timp de 21 de ani, cu excepția perioadei 1927-1928, când a 
fost prefect al județului Sălaj, profesor doctor Ioan Ossian a condus cu 
competență și profesionalism destinele acestui liceu, a format numeroase 
generații, a contribuit la crearea bazei morale a societății românești, 
merite recunoscute și pe plan național, liceul fiind considerat în perioada 
interbelică ca un lăcaș de înaltă cultură, de mare prestigiu. 
 Nici în perioada contemporană localitatea nu încetează să ofere 

lumii personalități remarcabile. 
Prof. univ. Dr. Ioan Pușcaș (1932-2015) 
Născut la 10 iulie 1932, în comuna martir 
Treznea, Dr. Ioan Pușcaș este unul dintre 
cei mai renumiți medici ai Sălajului și una 
dintre personalitățile cele mai cunoscute ale 
ţării. Medic primar, profesor universitar, 
Doctor Honoris Causa, membru al 
Academiei de Ştiinţe Americane, conducător 
de doctorate, prorector al Universităţii din 
Oradea (ales de două ori) sunt doar câteva 
din titlurile care îl onorează și ne onorează 
județul și ţara. 

 Este suficient să cităm 
aprecierile Președintelui Academiei 
Române, care printre altele spunea că 
„activitatea Prof. Dr. Ioan Pușcaș este cu 

totul remarcabilă și deosebit de meritorie, creând un model admirabil de 

urmat”. Rectorii diferitelor universităţi au remarcat în unanimitate faptul 
că „este profesorul român cu cele mai multe publicații în reviste de primă 
mână și cel mai citat autor român” (n.r în domeniu medical).
  Prof. Dr. Ioan Pușcaș este primul Cetăţean de Onoare al 
orașului Șimleu Silvaniei pe care l-a făcut cunoscut în toată lumea, precum 
și primul Cetăţean de Onoare al comunei Gheorghe Pop de Băsești și 
al comunei natale Treznea. Este medicul care a creat o adevărată școală 
(Centrul de Cercetări și Asistenţă Medicală din Șimleu Silvaniei) în 
cercetarea știinţifică cunoscută în ţară și în lume. Activitatea de cercetare 
și descoperirile medicale sunt cuprinse în cele peste 600 articole știinţifice. 
A scris 17 cărţi din care 8 în limba română și 9 cărţi și capitole de cărţi în 
limbile engleză, spaniolă, portugheză, apărute majoritatea lor în SUA. 
 De asemenea, este fondatorul Spitalului Orășenesc din Șimleu 
Silvaniei,  care acum îi poartă numele și cel care a descoperit medicamentul 
Ulcosilvanil care vindecă ulcerul fără intervenţie chirurgicală. Printre cei 
care au fost tratați de profesorul Pușcaș se numără atât pacienți români cât 
și străini, dar și lideri celebri precum Fidel Castro.
 Numeroși dascăli, preoți, vicari, politicieni sau oameni de cultură, 
care au avut contact cu orașul, au lăsat în conștiința contemporanilor lor, 
dar și a generațiilor de după, un impact semnificativ și astfel, localitatea 
a fost mereu un puternic centru istorico-cultural și spiritual al acestei zone 
din străvechiul și binecuvântatul Ardeal.
 Astăzi în Șimleu Silvaniei există o atmosferă tolerantă de 
conviețuire pașnică a diferitelor etnii. Aici trăiesc români, maghiari, 
rromi și slovaci. Șimleu are peste 14 lăcașuri de cult, unele considerate 
monumente istorice. Chiar în centrul orașului, se găsește Biserica 
Ortodoxă (zidită între anii 1868-1918). Pe un deal ce domină orașul se 
află biserica Romano-Catolică ce datează din 1523, construită in stil gotic. 
Comunitatea reformată din oraș are în administrare o superbă biserică și o 
parohie sub forma unui conac construit in 1907,iar în apropierea orașului, 
la 3 km, se află Mănăstirea Ortodoxă “Sfânta Treime” de la Bic, care este 
un loc de pelerinaj și un atractiv punct turistic, unic in regiune. 
 

 
 

 

Prof. univ. Dr. Ioan Pușcaș

Casa Memorială Victor Deleu

Biserica ortodoxă
Intrarea M.D. în 

Biserică

Biserica Reformată
Biserica 

Romano-Catolică

Biserica 
Greco-Catolică

Biserica de lemn din 
Cehei

Mănăstirea Bic

Maica Marina Lupău - Stareța Mănăstirii Bic, alături de Icoana 
Maicii Domnului din cadrul Mănăstirii - „Sfânta Treime” și 

„Adormirea Maicii Domnului” Bic   
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 Pe lângă lăcașurile de cult, orașul oferă vizitatorilor și numeroase 
obiective și locații demne de vizitat. Printre acestea se numără: 

Sinagoga - Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de 
Nord construită în anul 1876 și în prezent este transformată în primul 
Muzeu Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord cu sprijinul 
„Asociaţiei Memoriale Hebraica” din Nușfalău, „Jewish Architectural 
Heritage Foundation” din SUA, Primăriei Șimleu Silvaniei, Consiliului 
Județean Sălăj și Inspectoratului Școlar Județean Sălaj. Inaugurarea 
muzeului a avut loc în anul 2005, după un amplu proces de restaurare 
condus de arhitectul Adam Aaron Wapniak, originar din Brooklyn. 
Clădirea vă invită într-o incursiune despre fosta comunitate de evrei din 
Transilvania, comunitate din care nu a mai rămas decât amintirile, din 
cauza deportărilor în lagărele naziste de exterminare. Muzeul găzduiește 
fotografii, mărturii, un centru pentru studierea Holocaustului, dar și 
elemente despre fosta comunitate de evrei din Sălaj, dorind a fi un omagiu 
și o aducere aminte a evenimentelor din lunile mai și iunie ale anului 1944 
când populația evreiască din zona Șimleului a fost forțată să-și părăsească 
locuințele, fiind dusă în ghetoul de la Cehei, de unde a fost îmbarcată în 
vagoane de animale și transportată la Auschwitz-Birkenau. Peste 160.000 
evrei din regiune au pierit acolo. Din cei câțiva evrei care au supraviețuit 
Holocaustului și au rămas în România, ultima familie evreiască a emigrat 
din regiune la mijlocul anilor ’60 ai secolului al XX-lea, în timpul regimului 
comunist. Exodul membrilor comunității a dus la abandonarea sinagogii, 
care a început să se ruineze.

Expoziția de arheologie a fost înființată în  2003 și este o expoziție 
permanentă de arheologie și etnografie, care în prezent găzduiește și 
colecția de carte veche a Protopopiatului Șimleu Silvaniei, alături de icoane 
vechi și obiecte de cult, păstrate în condiții optime într-un spațiu special 
amenajat.

Podgoria Silvania Cultura viței-de-vie pe aceste meleaguri este străveche. 
Însuși cuvântul “zilai”, corespunzător Zalău-ului de astăzi, în limba 
traco-dacică însemna vin, iar într-o traducere mai largă ar însemna Valea 
Vinului, denumire folosită de locuitorii băștinași ai așezării. Arealul 
pitoresc cu dealurile abrupte ale Măgurii îmbrăcate în straie bogate de 
viță-de-vie, rostesc și astăzi povestea uneia dintre cele mai vechi podgorii 
românești. Hrube adânci și întinse precum cele de la Măgura Șimleului 
nu se mai găsesc nicăieri în țară. Vinul spumant “Silvania” ia naștere în 
condiții naturale de procesare, unde indiferent de anotimp, temperatura 
aerului se menține constantă la 12 grade Celsius. Crama dispune de o 
întreagă rețea de galerii cu o lungime de 3,5 kilometri, aflate la 60 de metri 
sub stâncă. Primii 90 de metri de galerie subterană au fost săpați în stânca 
de sub Măgură de către pietrari italieni care au fost contactați de către 
reprezentanții comunității evreiești din Șimleu Silvaniei, în anul 1868. De 

abia în 1974 au fost finalizate și restul 
galeriilor, iar în același an începe 
producția vinului spumant după 
metoda certificată Champenoise. 

În acea perioadă, de pe Măgura 
Șimleului au plecat anual spre export 
4.000.000 de sticle către Germania, 
Rusia, Polonia, și chiar Franța, un 
moment istoric de o importanță 
majoră și un record fără precedent 
pentru România de atunci.

 Parcul Central

 Pe lângă drumețiile pe Măgura Șimleului, iubitorii de natură se 
pot relaxa și în Parcul Central din oraș ce datează din 1772 și a fost atestat 
în primă fază ca piață. Aici se organizau zile de târg, evenimente și adunări 
ale locuitorilor cu diverse ocazii. În 1950 zona a fost transformată în parc, 
cu arbori transplantați din pădurile de pe dealul Măgura. Renovarea la 
forma de azi a Parcului Central s-a făcut în 2009, iar cele patru intrări duc 
la fântâna arteziană din centrul parcului, fiind flancate de coloane pătrate 
ce au în vârf ornamente. 

 
De asemenea în apropierea orașului se află Balta Cehei ce are statut de 
rezervație naturală, la toate cele menționate se adaugă ștrandul, un loc de 
camping și o serie de hoteluri și pensiuni. Așadar Șimleu Silvaniei este 
o localitate pe care vă invităm cu drag să o vizitați, cu siguranță nu veți 
regreta!

Hrube podgoria Silvania

Vin spumant Silvania

Sinagoga - Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord

 Parcul Central din Șimleu Silvaniei
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Comuna Agrij este situată în partea de sud-est a județului Sălaj la o distanță de 22 km de municipiul Zalău- reședinţa de județ, fiind și cel mai 
apropiat centru urban. Distanța față de celelalte orașe ale județului sunt; Jibou-42 km, Șimleu Silvaniei – 30 km și Cehu Silvaniei – 53 km. Are 
o suprafața de 33,03 km2, ceea ce reprezintă 0,85% din suprafața județului și următoarele sate componente: 

 Satul Agrij – centrul politic-administrativ al comunei este așezat de o parte și de alta a Văii Agrijului și a afluentului acestuia Meseș, având 
următoarele coordonate geografice; 47o17’15’’ latitudine nordică și 23o 5’30’’ longitudine estică; 
 Satul Răstolțu-Deșert, aflat la o distanță de 4 km față de centrul de comună, fiind străbătut de Valea Răstolțului, Pârâul Făgetelor și Pârâul 
Sântămăriei, având următoarele coordonate geografice: 470450 latitudine nordică și 23060410 longitudine estica. 
Comuna Agrij se învecinează la: 
1. La NORD și NORD-VEST - comuna Treznea; 
2. La NORD-EST - comuna Românași; 
3. La SUD-EST - comuna Sânmihaiu-Almașului; 
4. La SUD - comuna Cuzăplac; 
5. La SUD-VEST și VEST - comuna Buciumi. 
        Axa de circulaţie majoră a comunei este drumul județean DJ 108 A Românași-Agrij-Ciucea (județul Cluj) care 
în localitatea Agrij intersectează drumul județean DJ108 R Treznea-Agrij, asigurând accesul spre municipiul Zalău. 
 Comuna Agrij este așezată în Depresiunea Almaș Agrij, care reprezintă compartimentul vestic al Platformei Someșene- nordice. 
 Avem o istorie care își are începuturile cu mii de ani în urmă în istoria traco-geto-dacilor și care, de atunci și până astăzi, aparţine unuia și 
aceluiași popor ce a trăit în unul și același spaţiu geografic.
 Atestarea documentară a localității Agrij centrul, actual al comunei, datează din anul 1459, când așezarea era menționată sub denumirea 
ungurească de „Felegregy“ (Agrijul de sus) în lucrarea Dr. Petri Mor („Szilágy vármegye monográphiája“, 1903, Budapesta, vol.III.), menționându-se că 
denumirea a fost dată de la râul Agrijului.
 Denumirea Văii Agrijului a fost dată de romani. Denumirea localităţii Agrij și a văii Agrij se presupune că vine de la latinescul „ager,-gri“, care 
înseamnă: câmp, ogor, teren favorabil pentru agricultură, teritoriu, regiune- denumire ce a fost dată acestor locuri de către cuceritorii romani. 
 Deși atestarea documentară a satelor noastre este târzie, urmele arheologice ne îndreptățesc să arătăm că aceste teritorii au fost locuite odinioară 
de daci și romani. Localitatea Răstolțu-Deșert este atestată documentar din anul 1600, când așezarea era cunoscută sub denumirea ungurească de „Alső 
Rajtocz“.  Datorită poziției geografice și a frumuseții peisajului, comuna Agrij se află printre atracțiile turistice din zona Sălaj. Comuna Agrij face parte 
din traseul turistic Zalău-Treznea-Agrij-Buciumi-Ciucea.
 Obiectivele turistice de mare atracție ale comunei Agrij le constituie monumentele naturale și arhitecturale, dintre care amintim: Sit arheologic 
- Răstolțu Deșert - „Valea Caselor”, Sit arheologic Agrij „La Piatră”, Biserica ortodoxă din lemn din satul Răstolțu Deșert cu hramul „Adormirea 
Maicii Domnului“. 
   Zona în care este situată comuna prezintă un deosebit potenţial turistic.
Biserica de  lemn din satul RĂSTOLȚU-DEȘERT, aparține cultului ortodox. A fost construită în anul 1809 și poartă cu hramul „Adormirea Maicii 
Domnului“

Comuna Agrij

Comuna Agrij-așezare geografică

Primăria Comunei Agrij

Biserica de zid din Agrij Biserica de lemn din Răstolţu Deșert Altar de vară din Răstolţu Deșert

Teren sintetic la baza sportivă Agrij

Comuna Agrij
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Comuna Almașu este cea mai mare comună a județului, situată în partea sudică a județului Sălaj, cu o suprafață de 15.970 ha.
Comuna este constituită din nouă localități: Almașu (sat reședință de comună), Băbiu, Cutiș, Jebucu, Mesteacănu, Petrinzel, Sfăraș, Stana și 
Țăudu. Prima mențiune documentară a mănăstirii Almașu este din anul 1234, când apare pe lista mănăstirilor ordinului premontres ca filie 

a mănăstirii de la Promontoriul Oradiei. Satul propriu-zis, Almașu, exista foarte probabil înaintea construirii mănăstirii, dar este atestat ca atare în 
documente un secol mai târziu, abia începând cu anul 1335. Ca și obiectiv turistic principal, în comună există Cetatea Almașului, ea a fost construită 
între anii 1247-1278, ca una dintre cele mai vechi și mai puternice cetăți medievale din Transilvania.
 Cetatea este amintită prima dată în anul 1370, când regele Ludovic cel Mare o donează magistrului Bebek György și fiilor acestuia Imre și 
Detre, respectiv nepoților György, László și Ferenc. De-a lungul secolelor XV și XVI cetatea a fost supusă unor asedii rezultate din conflictele dintre 
nobilimea din Transilvania și regele Ungariei. În timpul Războiului de 15 ani, generalul Basta a asediat cetatea și a oferit apărătorilor ei libertatea în 
schimbul predării cetății, dar soldații lui Basta au măcelărit în cele din urmă locuitorii cetății.
 Între 1545-1546, cetatea a aparținut domnului Moldovei Petru Rareș. Căzută în ruine, cetatea a fost refăcută abia în 1627, de către familia 
nobiliară Csaky, dar în 1662 a fost din nou asediată și distrusă.
 În 1658 cetatea a suferit ultimul mare asediu și a fost ocupată de tătarii care veneau din direcția Clujului și mergeau spre Poarta Meseșană. 
Asediatorii au înrobit localnicii și au incendiat cetatea, de data aceasta rămânând în ruină. Ruinele rămase sunt înscrise în Lista monumentelor istorice 
2004 din Județul Sălaj la nr. crt. 324, cod LMI SJ-II-a-A-05009 ca Cetatea Almașului (ruine) secolul XIII.

Pe lângă cetate merită amintite și o serie de clădiri și monumente istorice aflate pe teritoriul comunei. Printre acestea se numără:

Castelul Csáky Înainte de invazia tătară la Almașu exista o mănăstire benedictină, care a fost 
complet distrusă în secolele următoare. Pe lângă mănăstire, în secolul al XIII-lea a fost construită o 
cetate, care a aparținut familiei Csáky începând din secolul al XVII-lea. Familia Csáky a început să 
construiască un castel în localitate în secolul al XIX-lea, ruinele căruia pot fi văzute astăzi. Predecesorii 
familiei Csáky s-au stabilit în sat la sfârșitul secolului al XVI-lea, când Báthory Zsigmond, principele 
Transilvaniei, a donat moșia lui Csáky István, comandantului oștirii Transilvaniei. El a început să 
construiască un castel în stil clasic în 1808. La vremea aceea acel castel era cea mai prestigioasă 
clădire din întreaga regiune. Clădirea cu plan longitudinal nu avea etaje. Mai multe elemente ale 
cetății medievale din apropiere – abandonată deja la vremea aceea -, cum ar fi pietre sculptate și rame 
de uși și rame de ferestre, au fost folosite la construirea acestui castel nou. Prin mărimea lui și prin 
dimensiunea moșiei presărate cu clădirile anexe, a devenit cel mai mare conac din Țara Călatei. Din 
păcate, odată cu conducerea comunistă care a încercat să rupă orice legătură cu burghezia, vechiul 
castel a fost lăsat în paragină și ulterior transformat în clădirea C.A.P. Din nefericire clădirea este  
astăzi într-o stare avansată de degradare, necesitând importante lucrări de restaurare și conservare.  

Din măreția de altădată au mai rămas doar câțiva pereți, pe care se pot vedea încă ornamentele originale. 

 Cetatea Ciorii - Varjúvár, Stana

 În prelungirea vechiului sat Stana, la centenarul localității, arhitectul, tipograful, graficianul, 
prozatorul, romancierul, autor de piese de teatru, și politicianul Kós Károly, născut la Timișoara ca 
descendent al unei familii ardelene săsești, construiește în perioada 1914–1944 cartierul de lux, cu 
nenumărate vile frumoase, multe din clădiri având un stil unic ușor de recunoscut până în zilele 
noastre. Din nefericire, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în luna octombrie a anului 1944, 
localitatea a fost jefuită și au fost create numeroase stricăciuni. Tot în această perioadă s-a distrus și 
gospodăria construită tot de Kós Károly, aflată deasupra viei, pe Dealul Melcilor, unde scriitorul își 
desfășura activitatea zilnică. Deși Károly însuși afirma cu privire la șederea lui la Stana că „aceste trei 
decenii au constituit cea mai frumoasă, mai fertilă, mai rodnică și omenește cea mai fericită perioadă 
a vieții mele”, în 1944, din cauza distrugerilor, Kós a fost nevoit să plece din Stana și nu s-a mai 
reîntors niciodată. După mai bine de 86 de ani, clădirea poartă amprenta caracteristică lui Kós Károly 

Cetatea Almașu

Castelul Csáky

Cetatea Ciorii - Varjúvár, Stana
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cu motivele arhitecturii populare. Pereții parterului nu sunt tencuiți, ci reprezintă o zidărie din piatră spartă, iar etajele sunt construite din lemn. În 
prezent, clădirea este proprietatea unor persoane particulare, putând fi vizitată doar din exterior. Totuși, priveliștea și structura arhitecturală  merită a fi 
vizitate.

 Biserica Reformată din Jebuc

 Jebucu a avut pe teritoriul său o mănăstire benedictină încă de pe vremea năvălirii tătarilor. 
Capitelul unei coloane se poate vedea la intrarea în biserica actuală. În documentele din 1490 sunt referiri 
la biserica catolică ridicată probabil în secolul XIII, și dispărută în mijlocul secolul XVII. În 1681 populația 
convertită în reformați a ridicat o nouă biserică. Turnul i-a fost adăugat în 1840. Cele două clopote au fost 
turnate în 1792, respectiv 1803. Orga a fost realizată în 1819, dar în urma incendiului de proporţii din 1876 
au rămas doar pereții. Biserica a fost refăcută în 1879 la aspectul de astăzi. În 1992 edificiul a fost restaurat, de 
atunci corul și tavanul este decorat cu casete noi din lemn, sculptate. Cristelnița bisericii vechi este amplasată 
în curtea bisericii.

 Ansamblul Bisericii Reformate Sfăraș

Monument gotic din secolele XV – XVIII, Biserica Reformată din Sfăraș a fost construită în perioada 1505-
1510, cu sprijinul moșierului Veres János, a cărui piatră funerară a fost zidită în peretele bisericii. Biserica 
este situată în partea de sud a satului, pe un mic delușor și este construită din piatră fasonată; este compusă 
dintr-o navă dreptunghiulară, cor cu închidere poligonală și portic de cărămidă. Lăcașul a fost avariat în 
timpul răscoalei conduse de Rákóczi al II-lea, pereții prăbușindu-se în 1741. În 1750 a fost construită 
actuala biserică, pe ruinele celei vechi. În interior pot fi admirate frumoase piese de mobilier pictat, realizat 
în secolul XVIII. Tipic bisericilor medievale din Țara Călatei este tavanul casetat și frumos decorat cu 

diferite ornamente și motive specifice artei renașterii târzii în Transilvania. Casetele tavanului au fost realizate de Asztalos János, conducătorul lucrărilor 
și Umling Lőrinc. Amvonul a fost realizat în 1750 de Umling, iar orga în 1848. Lângă nava bisericii se găsește clopotnița din lemn, construcție tipică 
secolului XVIII. Turnul clopotniță cu acoperiș de șindrilă, avariat în 1860 de un fulger, adăpostește cel mai vechi clopot al zonei. Acesta a fost turnat în 
1475 pe timpul regelui Matias. În Sfăraș se situează și castelul familiei Szentiványi, construit în secolul XIX.
 Parohia ortodoxă Sf. Nicolae, Mesteacănu Lista lăcașurilor de cult din comună nu ar putea fi încheiată fără a aminti Biserica Ortodoxă 
din Mesteacănu, care este cea mai mare și mai recentă parohie din localitate, fiind construită în perioada 1940-1946 și fiind închinată Sfântului Ierarh 
Nicolae.  Tot în aceeași localitate se află și un monument al eroilor căzuți în revoluția din Decembrie 1989.
 

Biserica Reformată din Jebuc

Clopotnița Bisericii Reformate din Sfăraș

Biserica Ortodoxă din Mesteacănu Monumentul eroilor
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Așezată pe Valea Someșului, comuna își are proveniența de la un cneaz pe nume Baba. Cuvântul este de origine slavă și din el a derivat cuvântul 
românesc „babă“. Terminația numelui satului, în „ –eni“, este de origine românească, numele localității însemnând : „urmașii lui Baba“.
    Așadar noi, urmașii lui Baba, suntem moștenitorii de drept ai acestor meleaguri minunate.

 Comuna are cinci sate aparținătoare: Băbeni,Ciocmani, Poienița, Cliț și Piroșa. Fiecare cu frumusețile și „comorile“ lui. Pentru a vedea 
întreaga comună într-o singură imagine, trebuie să urci doar dealul de la Poienița. De acolo, de pe culmea dealului, se vede Comuna Băbeni în toată 
splendoarea ei. Te sufocă atâta frumusețe!
 Someșul șerpuiește în vale. Pe partea stângă a acestuia se văd Stanii Clițului. Un „munte“ de piatră tăiat vertical de o daltă măiastră. Partea 
vizibilă a pietrelor e presărată ici și colo cu copaci suspendați în aer, prinși de stânci cu rădăcinile, de te miri cum s-au „gândit“ să crească acolo. Iar printre 
ei, ierburi curgătoare, lăcrămioare, jireapăn. Balsam pentru ochi, nu alta.
    Vorbim bineînțeles de „jireapăn“. Este o iarbă lemnoasă cu flori, din specia Calluna vulgaris. I se 
mai spune „iarba neagră“, dar localnicii îi spun „jireapăn“. Crește atât pe stânci cât și la poalele Stanilor.  
Un covor de o frumusețe rară atunci când e înflorit. Tocmai pentru această plantă s-a creat „Rezervația 
naturală peisagistică Stanii Clițului“.
 Această plantă este o specie rară, specifică zonei de Nord a Europei și care coboară în mod 
excepțional, până în Spania și Italia. Populația de „iarbă neagră“ s-a adaptat foarte bine pe stâncile golașe 
de la Cliț, la o altitudine de doar 140-150 metri, neobișnuit de joasă pentru țara noastră, planta crescând 
în mod obișnuit la 800-1200 metri.
 Și nu pot să nu amintesc faptul că în perioada copilăriei mele, prin anii ’80, pe prima vale de 
la intrarea în Cliț din partea dinspre Jibou, a existat o plantă carnivoră: Drosera rotundifolia sau Roua 
cerului. Am căutat-o ani mai târziu și nu am mai găsit-o din cauză că pe acolo se scoteau din pădure lemnele exploatate. Neglijență sau neștiință. Oricum, 
dacă treceți pe acolo și sunteți interesați puteți să  o căutați . Cine știe?! 
 Dacă vizitați vreodată zona , să nu uitați că la jumătatea stâncilor există o formațiune de pietre , căzute într-un mod artistic sub forma unei 
pisici tolănite. Parcă e straja Stanilor Clițului. Trebuie doar să ridicați privirea în sus și o s-o vedeți.
 La intrarea pe Valea Ruginoasa, pe partea dreaptă a văii, acolo unde începe o formațiune stâncoasă, chiar lângă drumul județean, o să întâlniți 
o formă de poartă săpată în stâncă , iar pe ea o icoană atârnată de localnici. E semnul unei legende vechi locale care spune că, demult , acolo s-a deschis o 
poartă în stâncă și prin ea a ieșit diavolul care a răpit o fecioară. Apoi poarta s-a închis și nu s-a mai deschis niciodată. Oamenii au creat legenda Fecioarei 
și au pus o icoană care să îi apere de cel rău. În timp icoana a fost schimbată de câte ori s-a deteriorat.
 Și dacă tot e vorba de legende locale, vă amintesc și de legenda Pădurenei, fata cu părul lung și negru care îi urmărea noaptea pe feciorii care 
se întorceau pe sub pădure de la mândrele din alte sate.
 Poate această legendă o fi fost creată de fetele din sat , pentru a nu le merge feciorii pe alte sate. Cine știe?!
     Pe partea dreaptă a Someșului sunt celelalte sate ale comunei. Urcând dealul Poieniței, ajungeți la formațiunea de piatră numită „Moșu și 
baba“. Chiar așa și arată. Ca doi bătrânei ce stau la povești în fața focului. De acolo puteți vedea toată comuna. Iar dacă treceți prin sat, să nu cumva să 
nu vizitați biserica ortodoxă de lemn care a fost construită în anul 1863 și care e declarată monument istoric.
    Tot monument istoric este și biserica ortodoxă din lemn, din satul Piroșa, construită cu un an înainte, în 1862. La Piroșa ajungeți ușor din 
Poienița, satele fiind aproape unul de altul.
 Iar din Piroșa coborâți spre Băbeni , pe la cele două cariere de calcar. Calcarul a fost și este un bun al comunei, exploatat din urmă cu zeci de 
ani și până în prezent. Iar dacă tot vorbim de bogățiile materiale ale comunei ,trebuie amintit și pietrișul adus de Someș și exploatat de cele două balastiere 
din comună. O altă mare bogăție este pădurea de foioase de la Cliț care constituie și un bogat fond de vânătoare. Iar cum vânătoarea merge mână în 
mână cu pescuitul, Someșul pe la Ciocmani și Cliț este un rai al pescarilor. Îi vezi pe marginea lui în fiecare anotimp. Vin cu mașini, biciclete sau chiar 
cu trenul. Suntem așa oameni faini în comună, încât și peștii zăbovesc mai mult la noi!(hai că nu glumesc!)
   Așadar am un singur îndemn pentru toată lumea: VIZITAȚI-NE!

Stanii Clițului

Râul Someș Pisica de pistră Satul Cliț văzut de pe Stani

Jireapăn Bisericuța ortodoxă de lemn din satul Piroșa

Comuna Băbeni

   Ghidul turistic al județului Sălaj | Comuna Băbeni

21



Comuna Bălan este așezată în partea central-estică a judeţului Sălaj, pe valea Almașului, afluent al râului Someș, la o distanţă de 45 km de 
municipiul Zalău, reședinţa judeţului, cu o suprafață de 19470 ha din care 110 ha intravilan și 9360 ha extravilan. Cele 6 localități care alcătuiesc  
comuna adăpostesc o populație de: 3735 locuitori, cuprinși în 1345 gospodării ce cuprind un număr de 1832 locuințe. Comuna dispune de 

cinci grădinițe și tot atâtea școli ce deservesc utmătoarele localități componente: Bălan, Chechiș, Chendrea, Gălpâia și Gâlgău Almașului. Din punct de 
vedere etnic,  populația se împarte în români, maghiari și romi. Chiar dacă cele 2 etnii minoritare cumulează un număr redus de locuitori comparativ cu 
etnicii români, sub (100 de locuitori), cele trei etnii conveţuiesc împreună în armonie, localităţile fiind atestate documentar din perioada anilor 1350, sub 
aspectul numărului populației comuna fiind de gradul II.
 Prima mențiune documentară a comunității din Bălan datează din anul 1350, respectiv într-un document erau menţionate satele Chendrea, 
Gâlpâia și Chechiș. Satul Bălan are atestarea documentară ceva mai târziu, în anul 1399, iar în 1560 este recunoscut și satul Gâlgău-Almașului. 
 Pe teritoriul comunei s-a dus ultima bătălie a voievodului Gelu. În urma acestei bătălii, în locul denumit în legendă ,,hotarul de nord al satului 
Chendrea”, voievodul a fost răpus de o săgeată, iar pentru a nu cădea pradă în mâinile dușmanului, s-a sinucis, fiind îngropat de calul său. În amintirea 
istoricilor stă anul 1437, care în istoria comunei are o mare însemnătate, deoarece acest an este strâns legat de activitatea de lider a lui Gal Ioan din 
Chendrea, care a condus răscoala de pe dealul Bobâlna. Cel care a fost învestit în fruntea iobagilor, chendreanul, a fost ucis în mod barbar după înfrângerea 
răscoalei, găsindu-și sfârșitul pe dealul Măgieș din Turda.
 Un alt nume respectat pentru că s-a impus prin vitejie în faţa armatelor care în anul 1848 – an important în istoria Transilvaniei – au invadat 
ţinutul transilvănean este cel al lui Ioanichie Druhora, care a fost principalul organizator și conducător al revoltei românilor din 40 de sate de pe Valea 
Almașului și cea a Agrijului. Sălăjeanul a fost rănit în confruntarea cu armatele habsburgice,  a fost prins, ferecat în lanţuri și purtat prin satele de pe Valea 
Almașului, iar apoi spânzurat în locul denumit ,,Dâmbul șurii”, situat între satul Racâș și satul Chendrea. Mai mult decât atât, după înfrângerea Revoluţiei 
de la 1848, satul Chendrea s-a dovedit a fi scut de apărare, adăpostindu-l pe însuși Avram Iancu. Urmărit de armatele Imperiului Austro-Ungar, Avram 
Iancu a poposit pe aceste meleaguri, fiind adăpostit de săteni în casa parohială a bisericii din Chendrea. 
 Din punct de vedere turistic comuna noastră dispune de o serie de obiective foarte atractive: de la locuri pitorești și formațiuni montane create 
de natură și care ulterior au devenit surse de legende și până la  rezervații naturale, monumente, lăcașuri de cult etc.
 Enumerăm mai jos câteva locuri pe care vă invităm să le vizitați oricând veți poposi prin zonă:
 
 Biserici din Comuna Bălan

 Cea mai veche biserică de pe raza localității Bălan este biserica de lemn denumită Cricova, cea care este așezată pe malul stâng al Văii Almașului. 
Aceasta se află la circa 50 m N-E de noua biserică, zidită în 1996 în același țintirim. Această biserică are o interesantă istorie: ,,Biserica de lemn din Bălan 
Cricova a fost ridicată, conform tradiției, în vremuri îndepărtate, în Mănăstirea Bălan. În curtea actualei biserici stă construită această biserică, ce a a 
fost construită iniţial la zeci de kilometri, respectiv pe teritoriul mănăstirii cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” din Bălan. Ea a fost transferată în 
poziţia actuală de săteni, în anul 1700, pentru a salva acest pământ sfânt care s-a dorit a fi stăpânit de austro-ungari. Astfel că într-o noapte, sătenii, cu 
carele cu boi, au adus-o și au montat-o în mijlocul satului. În acest mod, pământul a fost considerat loc sfânt și nu s-a mai dorit a fi cucerit.” Și acest loc 
a rămas sfânt pentru că la câteva zeci de metri distanţă s-a construit o nouă biserică. În ceea ce privește cealaltă biserică de lemn, aceasta este cunoscută 
de localnici drept biserica de lemn din Josani, deoarece se află în partea de jos a satului Bălan. Aceasta este una dintre cele mai frumoase și mai valoroase 
biserici de lemn din Sălaj, atribuită meșterului de biserici itinerant Toader Popa. Ea este datată prin inscripţie din 1695 și pictată, conform pisaniei, 
la cumpăna secolelor XVIII  și XIX. Structura de lemn se păstrează în condiţii bune, în timp ce pictura este aproape ștearsă. Și nu puteam să stingem 
subiectul bisericilor de lemn din comuna Bălan fără să amintim de biserica de lemn din vatra Mănăstirii ,,Adormirea Maicii Domnului”, care datează din 
secolul XIX.

 Multe se pot spune despre locuitorii comunei Bălan prin prisma existenței acestor biserici de lemn, care au marcat scena istoriei creștine din 
acest loc.

 

Biserica de lemn din Bălan

Nașterea Maicii Domnu-
lui Măn. Balan

Întrarea Domnului în 
Ierusalim Măn. Balan

Policandru cu lumâmări 
Măn. Balan

Icoana M. Domnului din 
Paraclisul  Măn. Balan

Învierea Domnului din  
Măn. Balan

Papucelul Sf Gherasim 
Kefalonitul, Măn. Balan
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Grădina Zmeilor – obiectiv turistic la nivel național

 Ca obiectiv turistic principal în comuna Bălan regăsim Grădina Zmeilor din localitatea Gâlgău Almașului. Potrivit specialiștilor, aceste 
formaţiuni s-au format prin desprinderea unor blocuri sau compartimente de gresii dintr-un deal învecinat, care au alunecat pe argilele de la bază. 
Ulterior, datorită agenţilor modelatori, s-au format cele mai bizare forme: coloane, metereze, poduri, ciuperci, unele având înălţimi de peste 10-12 metri.

Acest obiectiv turistic găzduit de comuna Bălan este unic la nivel european, ceea ce conferă autenticitate și unicitate întregului ţinut.

 Monumentul Eroilor din cimitirul Chendrea
 Monumentul a fost executat din piatră, tăiată și șlefuită în formă de cuburi. Trei dintre ele au dimensiuni de 50/50cm, iar unul este de 
1m/50cm. Fundația a fost făcută din piatră și ciment de către localnicii din Chendrea Damșa Fonel nr.236, Indreica Vasile nr.243, lanchiș Vasile, ajutați 
de Varga Dumitru nr. 130, Pașca Nicolae nr.89, Damșa Alexa, Porfire Vasile nr.52, Vaida Vasile nr.35, Vaida Grigore nr.l76 și Ianchiș Teodor nr.l29, 
supravegheați de d-l Onat Patritiu.
 Proiectul a fost executat de Morar Vasile de la nr.123 din Chendrea, absolvent al Liceului de Arte din Cluj-Napoca. Pe cele patru fațade ale 
cubului de 1m/50cm tânărul Morar Vasile a săpat cu dalta următoarele:

• Pe latura din față „RIDICATU-S-A ACEST MONUMENT ÎNTRU JERTFA EROILOR ACESTOR LOCURI CĂZUȚI PENTRU APĂRAREA 
DEMNITĂȚII SOCIALE ȘI CREDINȚEI STRĂMOȘEȘTI PENTRU 
REÎNTREGIREA NEAMULIII ROMÂNESC, 1983”;

• Pe latura din dreapta sunt consemnate numele eroilor căzuți în „1437 – 
IOAN GAL; l848-IOANICHIE DRUHORA, VARGA TOMA LUCHII; 
1914-1918-DAMSA GHERASIM, VARGA GHEORGHE, RUS IOAN, LUCA 
GRIGORE, LUCA TIUTE, HODIȘ TEODOR, VEREȘ IOAN;”

• Pe latura din spate sunt consemnate numele eroilor căzuți în timpul celui de-al 
doilea război mondial „1940-1945-VARGA VASILE, PORFIRE VASILE, VARGA 
ILARIE, PINTEA VICTOR, ONAT GHEORGIIE, DAMSA GHEORGHE, 
MORAR VASILE, SURAU STEFAN, VAIDA VLADIMIR, FARCAS 
AUGUSTIN, INDREICA ISIDOR, DAMSA GHEORGHE’, PINTEA IOAN”;

• Pe latura din stânga se continuă lista celor căzuți în anii „1940-1945-DAMȘA 
ȘTEFAN, DAMȘA IOAN, PINTEA AUGUSTIN, PINTEA DOREL, PINTEA 
TODOR, PINTEA VASILE, PINTEA VASILE.

• Pe cubul de sus o pe latură din față sunt sculptate două săbii așezate cruciș.
 Monumentul este prezentat printr-o cruce privită din toate părțile. Acest 
monument a fost început în toamna anului 1982 și a fost terminat în anul 1985, când a 
fost sfințit de către preoții: Saia Gheorghe din parohia Chendrea, Vaida Vasile din Țăud, 
Gog Grigore din Gălpâia și Torje Nicolae din Racâs.
 Acest monument a fost ridicat in cinstea eroilor din Chendrea și Trestia căzuți 
in cele doua războaie mondiale, in Răscoala de la Bobâlna și in Răzmelița de la Dragu.

Grădina Zmeilor

Monumentul Eroilor Chendrea
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Monumentul Eroilor din „Dâmbu Șurii“ Chendrea
Acest monument are următorul înscris:

 „S-a ridicat acest monument în memoria eroului IOANICHIE DRUHORA, comandat de lăncierii în Revoluția de la 1848, ucis mișelește de 
detașamentele ungurești in Răzmelița de la Dragu în anul 1849”.
 Deasupra înscrisului sunt placate din aramă un înger și o cruce, iar sub acestea tricolorul României. 
Sub înscris sunt desenate două săbii așezate cruciș.
 Acest monument a fost executat din ciment armat cu fier beton iar înscrisul este placat în marmura 
neagră. Monumentul a fost ridicat de credincioșii satului Chendrea, având ca meșter pe Morar loan de la nr. 
50, ajutat de membrii Consiliului Parohial și de Ianchis Vasile sub indrumarea directa a preotului satului, Saia 
Gheorghe.
 Acest monument a fost construit în vara anului 2002, iar dezvelirea și sfințirea a avut loc in data de 8 
noiembrie 2002, de ziua Sfinților Mihail și Gavril.
 Monumentul a fost ridicat în amintirea uciderii eroului localnic Ioanichie Druhora in Răzmelița de 
Dragu din anul 1849.
 Monumentul este așezat în locul numit „Dâmbu Șurii”, pe șoseaua Jibou-Hida în localitatea Chendrea. 
 
 Pentru a facilita accesul la aceste importante obiective, în comună există numeroase căi de acces atât 
între satele comunei care sunt situate la distanțe cuprinse între 1 km și 8 km, în raport cu satul de reședință,  fiind 
legate între ele de drumul naţional ce traversează longitudinal comuna de la sud la nord și de asemenea drumul 
judeţean Chendrea-Romita, care face legătura între localitatea Gălpîia și restul satelor din comună precum și 
drumul Chendrea-Mănăstire, căi de comunicaţii în administrația Drumurilor Naţionale Cluj- Napoca și a 
Direcţiei județului pentru Administrarea Drumului Public și Privat, iar drumurile comunale făcând legătura 
între diferite părţi ale satelor aflate în administrația primăriei comunei. 

Monumentul Eroilor din „Dâmbu 
Șurii“ Chendrea
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Formată din satele Ban, Bănișor (reședința) și Peceiu,  Comuna Bănișor, ocupă o suprafața de 32,10 km2 din Depresiunea Șimleului, în bazinul hidro-
grafic al Banului, afluent de stânga al Crasnei. Bănișorul și Banul sunt atestate documentar din anul 1213, sub denumirea de villa Ban și respectiv 

villa Bani. La un an diferență (1214), Peceiu este menționat sub denumirea de villa Pechely. 
 În afară de actuala Biserică Ortodoxă din satul de reședință, construită în perioada 1894-1896 și renovată pe locul unui alt lăcaș de cult, după 
ce Biserica veche a fost demolată în 1897 având pictura interioară refăcută în 1995, și Monumentul eroilor din Primul Război Mondial, ridicat în 1936, 
comuna nu dispune de obiective turistice pentru a putea fi vizitate; frumusețea portului popular și a obiceiurilor tradiționale s-au păstrat însă și merită 
să fie văzute.”  
 Obiceiurile tradiționale de Crăciun, colindătorii satului, Călușarii, lrodul, Viflaimul, s-au păstrat în toate  satele comunei (Bănișor, Ban, 
Peceiu). Feciorii și copii satelor îmbrăcați în frumoase costume populare colindă în seara și ziua de Crăciun casele gospodarilor noștri.
 Un alt obicei care s-a păstrat din vechime este "Haba", un teatru popular în care actorii principali sunt oamenii satului Peceiu, care iubesc 
tradiția, iubesc tot ce este vechi și prin acest lucru vor să insufle și tinerilor din comuna noastră dragostea față de folclor.
 Portul popular femeiesc este format din poale, zadie cu ciucuri, spăcel, cojoc, batic cu jură, în vreme ce portul bărbătesc constă în cămașă, 
pantaloni negri, cojoc, suman, chisău și clop.

Costume populare și țesături din Comuna Bănișor

Comuna Bănișor
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Localitatea Benesat este atestată documentar în anul 1545, știm acest lucru din Monografia Județului Sălaj, în care se vorbește despre primele așezări 
în anul 1545.
 Satul Benesat este așezat în frumosul peisaj al Luncii Someșului la intrarea acestuia în „Strâmtorile Țicăului”, pe malul stâng al Râului Someș în 

direcția de curgere a acestuia, la o distanță de 500-800 metri de apele lui. Comuna Benesat se găsește situată la aproximativ 9 km față de orașul 
Cehu Silvaniei, la 9 km față de orașul Ulmeni, județul Maramureș, la 3 km față de satul Țicău, jud. Maramureș, la 56 km față de municipiul Baia Mare, 
la 15 km față de orașul Jibou, este așezat la limita dintre județul Sălaj și județul Maramureș.
 Comuna Benesat este înconjurată de frumoasele dealuri ale Țicăului, Dealul Mare, dealul de la Biserică, Clejie și Bereg și este compusă din trei 
sate aparținătoare : Benesat, Aluniș și Biușa.
 După 1690 se amintește că s-ar fi așezat aici familiile Met și Dragoș dar se presupune că înaintea lor ar fi stat aici familia Bene. De la acest 
nume a luat așezarea numele de Benefoluc iar ulterior în 1487 – Benedecfalwa, 1733 – Beneyefalva, 1750 – Benefalva, sau Benefalu. Nu se cunoaște cu 
precizie când, de la aceste denumiri ale actualei așezări i s-a dat denumirea de Benesat. De la primele așezări avem practic și dovada construirii bisericii 
din sat, familiile Bene, Met și Dragoș au construit o biserică din piatră acoperită cu pajiște iar mai târziu cele 21 de familii din sat au mărit biserica și au 
acoperit-o cu șindrilă.
 Localitatea Aluniș a fost atestată documentar prin secolul al XIII-lea, mai precis în anul 1246, sub denumirea de Sceplac, apoi sub denumirea 
de Somes Saplac, prescurtat apoi Săplac, în 1387 – Zceplak, 1423 – Zeplac, 1450 – Zephlac, 1494 – Szeplak, 1854 – Szeplak, Săplac. Schimbarea de-
numirii satului din Săplac în Aluniș s-a făcut în anul 1926, an bogat în evenimente pentru locuitorii satului. Atunci s-a constituit obștea „Muncitorul” 
pentru cumpărarea moșiei conților „Teleki”. La una din adunările generale membrii obștii Muncitorul pun în dezbatere și numele satului. Primarul 
satului din acel timp Gheorghe Mureșan a propus să se numească satul Aluniș. În satul Aluniș, tradițiile se îmbină în mod fericit cu prezentul, tradițiile, 
obiceiurile folclorice,  portul, sărbătorile sunt elemente care au făcut din satul Aluniș, comuna Benesat o oază spirituală. La Aluniș, s-a întocmit un pro-
iect a cărui generic este „Centrul Cultural Comunitar Aluniș”. Proiectul în sine cuprinde nouă activități dintre care, șase, au fost deja realizate : Muzeul 
Etnografic Aluniș, Grupul vocal, Șezătoarea, Formație de dansuri populare cu membrii din trei generații, Valorificarea colindelor vechi și a obiceiurilor 
de iarnă, Valorificarea cântecului religios, pricesne „Cu noi este Dumnezeu”, astfel că la Aluniș, tradiția se îmbină cu prezentul în mod fericit.
 Localitatea Biușa a fost atestată documentar din anul 1388 sub denumirea de Beushaza, numele localității a evoluat după diferite perioade 
ale istoriei după cum urmează : în anul 1433 – Bewshaza, 1950 – Bwshaza, 1487 – Beushaza, 1566 – Bies, 1733 – Biusza, 1750 – Bolazshaza, 18950 – 
Boshaza. Biușa este amintită ca localitate maghiară.
 Ocupația principală a locuitorilor a constituit-o agricultura, cultura viței de vie, a pomilor fructiferi și creșterea animalelor.

Balta Benesat

Biserica Sfinții Arhangheli 

Crucile de piatră și Statuia 

Maicii Domnului

Căminul Cultural din 
Biușa

Râul Someș
Lebede pe Râul Someș

Comuna Benesat
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Comună cu o istorie de peste opt secole, Bobota are în componența sa trei sate: satul Bobota – reședința de comună și satele Derșida și Zalnoc.
Satul Bobota este atestat documentar din anul 1205, când apărea în Registrul de la Oradea sub numele de Dobur. De-a lungul timpului satul a 
fost întâlnit sub mai multe denumiri și anume : Villa Babud în anul 1476, Babotelek în anul 1501, Nagy Dersida în anul 1750, urmând ca în 

anul 1839 să apară cu denumirea actuală. În monografia Sălajului (1908) scrisă de D.Stoica și I.P.Lazăr, Bobota este descris ca unul dintre cele mai vechi 
sate românești din această parte a județului.
 Satul Zalnoc a avut un rol important între secolele XIII și XIV, acesta fiind amintit pentru prima dată în anul 1205 sub denumirea de 
Zunuchy. Aproape de această localitate se afla cetatea Zalnoc, a grofilor Zanuchi, de aici venind și numele localității. În cadrul cetății se afla oficiul salinar, 
de unde se aproviziona aproape toată Ungaria cu sare. Există și opinii că Zalnoc era capitala comitatului Solonoc, aici păstrându-se urme arheologice 
vizibile, circumvoluțiuni asemănătoare cu cele ale castrului Dăbâca. Tot aici s-a descoperit și un puț vertical și o ramificație a acestuia.
 Derșida, un alt sat aparținător al comunei este situat în aval de locul în care Valea Zalăului se varsă în Valea Crasnei. Pe teritoriul satului s-a 
descoperit o așezare din epoca bronzului, datând din secolele al XIX-lea - al XVI-lea î.Hr. În această așezare s-au descoperit podoabe făcute din scoici 
care proveneau din Marea Mediterană sau din Oceanul Indian. Satul apare pentru prima dată în documente în anul 1349 sub denumirea de Derzsida. 
Biserica de lemn construită în anul 1700 și pictată în anul 1771 se află pe lista monumentelor istorice.
 În comuna Bobota există câteva atracții turistice importante în primul rând prin însemnătatea lor istorică. Pe teritoriul comunei există urmele 
unei așezări din epoca bronzului – Dâmbu Rotund din Bobota și Dealul lui Balota din Derșida. De asemenea, bisericile din satele comunei sunt și ele o 
atracție turistică, respectiv Bisericile de lemn din localitățile Derșida și Zalnoc ( construite de ‘’meșterul iobag Petre’’, în jurul anului 1700, din bârne de 
stejar, îmbinate fără cuie, și pictată în stil oriental ), Biserica ortodoxă din localitatea Bobota și Mănăstirea ‘’Sfântul Ioan Botezătorul’’ din Bobota. 
 De asemenea, Fântâna Gheorghe Șincai, Muzeul satului și Centrul Cultural Șincai-Coposu sunt printre cele mai importante atracții turistice, 
din punct de vedere istoric.
 Comuna beneficiază de ape minerale cu calități terapeutice certificate. În satul Zalnoc au funcționat de secole băi sulfuroase și feruginoase. 
Modernizate după anul 1891, băile au existat până în anul 1939 când au fost închise din cauza războiului și au fost redeschise în anul 1975 sub denumirea 
Băile 9 mai Zalnoc. În prezent, băile aflate în proprietatea privată a unor persoane fizice,  sunt închise și se află într-o stare avansată de degradare.
 Comuna are așadar un potenţial turistic specific, atât prin obiectivele sale istorice și culturale, cât și prin atracțiile oferite de cadrul natural.
 Dintre personalitățile comunei, cea mai ilustră rămâne Corneliu Coposu. 
 Corneliu Coposu s-a născut la data de 20 mai 1914 în satul de reședință al comunei noastre.  Provenit dintr-o familie de preoți greco-catolici în 
care și tatăl său Valentin Coposu și bunicul Gheorghe au luptat pentru idealurile românilor ardeleni, deși tatăl său fusese trimis în timpul primului război 
mondial ca preot al armatei austro-ungare pe frontul din Galiția, Corneliu a avut parte de o educație aleasă și încă de mic a avut contact cu importanți 
oameni ai vremii sale. Tatăl lui care a fost preot român greco-catolic la Bobota, asesor consistorial și arhidiacon, iar din 1929 protopop al districtului 
Șamșud, doctor în teologie, specialist în limba aramaică și reprezentant al cercului Șimleu Silvaniei la Adunarea Marii Uniri de la Alba Iulia, era prieten 
și colaborator cu Iuliu Maniu. 
 Marcat de exemplul înaintașilor săi și călăuzit de dragostea față de Dumnezeu și de neam, își continuă studiile la Liceul „Sfântul Vasile cel 
Mare” din Blaj, fiind admis la prestigioasa instituție doar după ce a urmat clasa „a cincea în particular“ și după ce a obținut o dispensă de vârstă. La numai 
16 ani a intrat la Facultatea de Drept și Științe de Stat, Universitatea din Cluj. După absolvire, în 1934, s-a înscris la doctorat, pe care l-a obținut după 3 
ani. În această perioadă a devenit campion de haltere în cadrul Clubului Sportiv Universitar. În 1933 înființează filiala Cluj a PNȚ iar în 1935 a fost ales 
președinte al Uniunii Studenților Democrați din Universitatea Cluj și președinte al Tineretului Național Țărănesc, făcându-și ucenicia politică alături de 
Maniu. Ascensiunea sa politică a fost la fel de vertiginoasă. În 1945, tânărul Coposu a devenit președinte al filialei PNȚ Sălaj, iar apoi a fost ales secretar 
general adjunct al PNȚ. Anterior, alături de Iuliu Maniu, Coposu a învățat cum se conduce un partid în condiții de cvasiilegalitate, în timpul dictaturii 
lui Carol al II-lea și a regimului autoritar al generalului Antonescu. 
 După 1945, Corneliu Coposu a intrat în vizorul activiștilor comuniști, care mai întâi au dus împotriva lui un război propagandistic, apoi 
au contribuit la persecutarea sa de către autoritățile regimului totalitar. Pe 14 iulie 1947 a fost arestat împreună cu întreaga conducere a PNȚ, în ceea 
ce s-a numit Înscenarea de la Tămădău. Până în 1956 a fost ținut în arest preventiv, fără să fie judecat. În 1956 i s-a înscenat un proces pentru „înaltă 
trădare a clasei muncitoare” și pentru „crimă contra reformelor sociale”. A fost condamnat la muncă silnică pe viață. Până în 1962 a fost închis într-
un regim sever de izolare la Penitenciarul Râmnicu Sărat. În cei peste 17 ani de detenție a fost mutat de la o închisoare la alta, dintr-un penitenciar 
într-altul (arestul Ministerului de Interne; închisoarea Malmaison, de pe Calea Plevnei, București; penitenciarul Pitești; penitenciarul Văcărești, din 
București; penitenciarul din Craiova; penitenciarul Jilava, de lângă București; penitenciarul Bragadiru; Unitatea de muncă nr. 1 Cap Midia, de fapt 
Canalul Dunăre-Marea Neagră; lagărul de triere din Ghencea, București și muncă forțată la ferma Bragadiru; Unitatea Militară nr 4, Ocnele Mari; din 
nou, penitenciarul Văcărești; penitenciarul Poarta Albă, Constanța; penitenciarul Sighetul Marmației; penitenciarul Jilava; penitenciarul Râmnicu Sărat; 
penitenciarul Gherla; penitenciarul Aiud; din nou, penitenciarul Râmnicu Sărat). 
 A fost eliberat pe 9 iulie 1962 din închisoarea Râmnicu Sărat, după care a fost trimis 
pentru încă 24 de luni în domiciliu obligatoriu în comuna Rubla, județul Brăila (împreună cu 
Ion Diaconescu, Ion Huiu, Virgil Solomon). După cum arată Zarojanu, biograful lui Coposu, 
”în momentul arestării, Corneliu Coposu cântărea 114 kg, iar la eliberare - 51”. În aprilie 
1964 a fost pus în libertate, după 17 ani de detenție. A fost angajat ca muncitor necalificat la 
Întreprinderea de Construcții-Montaj București, atelierul de tâmplărie mecanică.
 În perioada post decembristă Corneliu Coposu și-a reluat activitatea politică în 
calitate de președinte al partidului PNȚCD, formațiune zidită în jurul unui nucleu ce avea 
ca obiective continuarea ideilor ce au stat la baza PNȚ, formațiune pe care acesta a condus-o 
între anii 1990 și 1995, când a încetat din viață, fiind înmormântat la Cimitirul Bellu Catolic.
 Corneliu Coposu alături de Ion Rațiu

Comuna Bobota
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 În ceea ce privește dimensiunea personalităţii marelui om politic și a activităţii sale de o viaţă, închinată în slujba țării, relevante ni se par 
cuvintele ambasadorului Franţei la București, Bemard Boyer, care i-a înmânat cea mai înaltă distincţie a statului francez, Legiunea de Onoare, in grad de 
Ofiţer, in data de 6 octombrie 1995, la București, în numele președintelui Franţei, Jacques Chirac. În discursul său, ambasadorul francez spunea despre 
Corneliu Coposu, printre altele: „N-aţi fost nici șef de stat, nici ministru, nici comandant al armatei, nici academician și nici măcar ambasador. Dar n-aţi 
avut nevoie de aceste titluri pentru a vă face un nume recunoscut și respectat pretutindeni (...). Era normal ca după Revoluţie să jucați un rol în această 
ţară (...) pentru care sunteți un punct de referinţă. (...) Graţie dumneavoastră, graţie câtorva oameni, România de azi e o Românie liberă și toți românii, 
oriunde ar fi ei și orice ar fi făcut se recunosc in dumneavoastră”1

  Pentru a cinsti memoria acestui mare om politic pe teritoriul comunei a fost înființat Centrul cultural Șincai-Coposu. 

1 Corneliu Coposu - 25. Un sfert de secol de la trecerea în eternitate a marelui om politic sălăjean, Marin Pop, Caiete Silvane, nr 160, noiembrie 2020, pag 1-2

Biserica de lemn din Zalnoc

Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul

Centrul cultural Șincai-Coposu

Biserica de lemn din Dărșida
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Satul Bocșa, reședință a comunei cu același nume, se află situat în sud – vestul județului Sălaj, în depresiunea Zalăului– la aproximativ 20 km de 
municipiul Zalău: Spre sud–est culmea Munților Meseș, pe porțiunea dintre Porțile Meseșului în est, și vârful Oșoiului în sud.
Comuna Bocșa este formată din satele: Bocșa – reședință de comună, Borla, Sălăjeni și Câmpia Sălaj.

 EPOCA MEDIE PE TERITORIUL SATULUI

 În izvoarele documentare satul Bocșa este menționat sub forma BOKA, BOKSA la 1205, iar în 1349, același autor o redă sub forma de BAXA.
 Borla este cel mai mare sat component al comunei, situat la 16 km de municipiul Zalau. Prima atestare documentare a satului apare prin anul 1341 sub 
denumirea de possessio Barla. Alte atestări documentare au fost făcute în anii 1760-1762 (Balla), 1850 (Borla), 1854 (Balla, Borla), 1913 (Szilágyballa), 
1930 (Borla). 
 Sălăjeni a fost atestată documentar în jurul anului 1430, sub denumirea de Curitau (Equriteu) .Localitatea este situată pe malul drept al Văii 
Zalăului, la 17 km distanţă de orașul Zalău pe drumul european E81.
 Câmpia apare cu denumirile de Hosszúmező (1395),  Hozzywmezew  (1427),  Hewzymezew (1441). 

 ISTORICUL COMUNEI ȘI PERSONALITĂȚI

 Istoria acestor teritorii începe din cele mai vechi timpuri, mărturie stând descoperirile urmelor de viață materială din neolitic de la Borla, din 
epoca bronzului de la Bocșa, din epoca fierului la Bocșa, cu continuitate romană și de feudalism timpuriu pe întregul teritoriu al comunei.
  La 1437, în timpul răscoalei de la Bobâlna, este citat și iobagul Dan din Bocșa care se plângea pentru marile sarcini feudale ce-i sunt impuse, 
motiv pentru care va participa la răscoală, însă nu singur.
 Epoca modernă a istoriei românilor este înscrisă în conștiința locuitorilor comunei prin personalitatea marelui patriot revoluționar, cărturar, 
dascăl, luptător pentru drepturile românilor din Transilvania – Simion Bărnuțiu – născut în Bocșa, el devenind ideologul și sufletul revoluției române de 
la 1848 – 1849. Simion Bărnuțiu a avut mari contribuții la dezvoltarea gândirii filozofice, politice și juridice din Țările Române, a creat cursuri pentru 
elevi și studenți, a tipărit lucrări de mare valoare ale căror principii mai sunt și azi de actualitate. 
 Centrul Cultural Simion Bărnuțiu este un monument istoric construit în anul 1937, în cadrul căruia la data de 19 iulie 1985 ia naștere un 
mic Muzeu al satului în aceeași clădire, numindu-se simplu Centrul Cultural Bocșa. Aici s-a dezvelit atunci bustul de bronz al lui S. Bărnuțiu, lucrare a 
Gabrielei Manole Adoc, ce a fost așezat în fața Centrului Cultural.
 În parcul din centrul satului i s-a ridicat un bust, iar dezvelirea lui a avut loc la 24 septembrie 1967 în prezența a peste 15000 de oameni.
 În lupta pentru unitate națională a românilor sălăjeni, pentru cultura și limba națională, Bocșa îl are pe Alimpiu Barbuloviciu, care-și petrece 
ultima parte a vieții la Bocșa. Prin același Barbuloviciu și apoi prin Emil Pocola – dascăl în Bocșa – localitatea participă activ la Societățile Cultural – 
Naționale din zonă  : „Despărțământul sălăjean al Astrei”, „Reuniunea Învățătorilor Români Sălăjeni”.
 La marele act al românilor de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia, locuitorii comunei Bocșa sunt prezenți prin cei 11 delegați conduși de către 
dascălul Emil Pocola.

 PERSONALITĂȚI

-SIMION BĂRNUȚIU (n. 2.august 1808, Bocșa– 28 mai.1864) – filosof, om politic, dascăl istoric, profesor, liderul mișcării revoluționare din 
Transilvania, ilustru cărturar, om politic;
-ALIMPIU BARBULOVICIU –(n. 6 august 1834, Chilioara - d. 10 decembrie 1914, Bocșa, Sălaj) a fost un protopop greco-catolic și vicar, publicist, 
președintele la “Reuniunea Învățătorilor Români Sălăjeni și “Astra” din Comitatul Sălaj
- EMIL POCOLA (n. 1 mai 1879, Almaș, Bihor-) a fost un pedagog, editor, învățător în Bocșa (1900-1924), revizor școlar de control în Sălaj și 
președinte al Asociația Învățătorilor din Județul Sălaj; 
--SORIN IOAN BOLDEA (n. 24.iun.1938 Bocșa)- jurist, profesor, publicist;
- MÁTIS BÉLA (n. 10 septembrie. 1927 Borla– m. 10 februarie 1987, Baia Mare) – scriitor; 
-MÁTIS GÉZA (n. 10 mai 1937 Borla – m. 17 august 2009, Baia Mare) – poet;
-LĂPUȘAN GRIGORE (n. 7 dec.1937 Cîmpia-12 aug 2010)avocat, ziarist, scriitor, secretar de stat, diplomat, procuror;
-NICOLAE HENDEA a fost un om de afaceri, politician și filantrop din perioada interbelică. S-a născut într-o familie de greco-catolici din Sălăjeni, 
Sălaj;
- VASILE FATI (n. 7 iun.1932 Sălăjeni -m. 24 mai 2007, Jibou) –biolog, profesor care înființează „Grădina Botanică a Institutului de cercetări Biologice“ 
o grădină botanică amplasată în Jibou, județul Sălaj, înființată în anul 1968 ;

 OBIECTIVE TURISTICE:

 • Biserica greco-catolică Fecioara Maria și Dreptul Simeon Bocșa (unde sunt păstrate osemintele lui Simion Bărnuțiu și ale lui 
Alimpiu Barbuloviciu) ;
 În perioada interbelică Biserica de lemn din Bocșa era dărăpănată, acoperișul a cedat, iar turnul stătea să cadă și el. Demersurile pentru ridicarea 
noii biserici au aparținut preotului paroh Simion Barboloviciu, fiul vicarului Silvaniei Alimpiu Barboloviciu. Astfel, la data de 29 iulie 1923 a avut loc 
adunarea credincioșilor din Bocșa, a cărei scop a fost continuarea colectei “pentru a putea edifica cât de curând Sfânta Biserică nouă”, deoarece, se spune 
în procesul verbal al adunării, biserica veche “începe a slăbi”. Lucrările efective pentru edificarea noii biserici au început abia în 1937, când Leontin 
Ghergariu din Zalău și Coriolan Petranu de la Universitatea din Cluj au cercetat, din punct de vedere știinţific, biserica de lemn din Bocșa ce urma să fie 
dărâmată, începând cu 31 mai 1937. Biserica era deja închisă de o jumătate de an, deoarece exista pericolul prăbușirii. Gazeta Sălajului din 31 mai 1937 
publică o listă a sătenilor din Bocșa care au contribuit “la zidirea bisericei si a mausoleului pentru adăpostirea osemintelor lui Simeon Bărnuțiu”. Lista 
cuprinde 278 de persoane care au donat in total  suma de 592.600 lei. Sfințirea și depunerea pietrei fundamentale a noii biserici greco-catolice a avut loc 
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în seara de 8 septembrie 1937, de Nașterea Maicii Domnului. Ea a fost proiectată cu o criptă pentru așezarea osemintelor lui Simion Bărnuțiu și Alimpiu 
Barboloviciu. Pictura interioară a fost terminată la data de 15 august 1945, autorul fiind necunoscut. Episcopul Iuliu Hossu a sfințit biserica din Bocșa 
pe 24 octombrie 1943. Greco-catolicii din Bocșa, care formau majoritatea locuitorilor satului până în 1948, au fost obligați de regimul comunist să 
renunțe la Biserica Greco-Catolică. Biserica greco-catolică din Bocșa a fost atribuită de regimul comunist Bisericii ortodoxe, în a cărei administrare s-a 
aflat timp de 62 ani; abia pe 4 iulie 2010, un sobor condus de Valer Părău a oficiat prima Liturghie greco-catolică în biserică după 62 de ani.

 Centrul Cultural Bocșa (biblioteca comunală și muzeu);

 Centrul Cultural “SIMION BĂRNUȚIU“ este un monument istoric construit în perioada 1937-1938. Clădirea a fost construită inițial 
pentru a servi ca sediu al Primăriei. În 19 iulie 1985 a fost înființat MUZEUL SATULUI în aceeași clădire, dându-i-se numele de Centrul Cultural și 
s-a dezvelit al doilea bust al lui SIMION BĂRNUȚIU (lucrare turnată în bronz – autor: Gabriela Manole Adoc) așezat în fața clădirii. Muzeul are trei 
săli principale de expoziţie, o bibliotecă cu cărți vechi și valoroase și o sală de conferinţe. Expoziția din prima sală este dedicată exclusiv lui SIMION 
BĂRNUȚIU, iar următoarele două săli de expoziţie cuprind obiecte tradiționale din lumea satului, precum și obiecte arheologice din diferite perioade 
istorice. Centrul Cultural a fost reabilitat și consolidat în perioada 2012-2013, printr-un proiect finanțat de Primăria Bocșa.

 Monumentul în cinstea eroilor căzuți pe câmpul de luptă în cele două Războaie Mondiale Bocșa;

 Monumentul ridicat în memoria eroilor satului, amplasat în faţa școlii și dezvelit la 29 iulie 2001. Monumentul are ca simbol un vultur turnat 
în bronz.

 Monumentul în cinstea eroilor căzuți în cele două Războaie Mondiale Sălăjeni;

 Cimitirul eroilor din cel de-al II-lea Război Mondial – Sălăjeni;  În curtea bisericii ortodoxe din localitatea Sălăjeni se află Cimitirul 
Eroilor Români din cel de al Doilea Război Mondial, care a fost amenajat în 1944. În cadrul lui sunt înhumați 25 de militari români.
 Biserica ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”-Sălăjeni;
 Localitatea Sălăjeni este gazda bună a frumoasei biserici ortodoxe „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” care este construită în anii 1973-1974, 
pe locul altei biserici, ce a fost construită în anul 1938-1939 , dar care din cauza terenului alunecos și a constructorilor a necesitat demolarea totală, fiind 
în pericol de dărâmare.
 Obiectele de cult cu valoare istorică și artistică nu se mai găsesc în parohie, fiind predate Centrului de Colectare din Șimleu Silvaniei pentru 
păstrare.

 Biserica Ortodoxa „Adormirea Maicii Domnului “ –Câmpia;                        

  În „Schița monografică a Sălajului” scrisă de D. Stoica și I. Lazăr, se menționează faptul că în Husmezău exista o biserica de lemn care a fost 
edificată la 1744.

  Biserica Reformată Borla;

 În 1556 credincioșii localității Borla au trecut la religia reformată. Clopotul primei biserici, construită în 1654, a fost păstrat până în ziua de 
azi. Biserica actuală construită în perioada 1782-1784 a avut iniţial clopotniţă până la începerea construirii turnului (1807-1835).
Acoperișul de șindrilă a fost schimbat cu ţiglă în 1862, iar mai târziu, în 1993 acesta a fost înlocuit cu tablă. Cu ocazia renovării din 1894 Bisericii i s-a 
adăugat o mică navă laterală. Prima orgă a fost construită în 1802, dar în 1863 a fost schimbată cu cea de a doua care funcționează și azi.
-Situl arheologic de la Bocșa - "La Pietriș" / ansamblu anonim(Pietriș);
-Așezarea Wietenberg de la Bocșa - "Dealul Bancului" / ansamblu anonim; 
-Necropolă tumulară din epoca bronzului de la Bocșa - "Pâclău" / ansamblu Grup de 3 tumuli;
- Așezarea din epoca bronzului de la Borla - "Kertteteje" / ansamblu anonim ;

 MEȘTEȘUGARI

 Csibi Csaba este meșter popular sălăjean din Borla, comuna BOCȘA (membru al BRESLEI MEȘTEȘUGARILOR din TRANSILVANIA).
Produce ceramica tradițională de Zalău: ceramica decorativa, ghivece, vaze pentru flori, etc.
.Adresa: Județul SĂLAJ, Comuna BOCȘA, sat Borla, nr.354/B E-mail: csibi_csabi@yahoo.com
 Meșterul acceptă vizitatori la atelierul din sat și organizează și ateliere de olărit pentru copii și adulți în diferite locații. A participat la diferite 
târguri și expoziții atât în țară cât și în străinătate.
 Margin Ana(mama) și Gorgan Maria (fiica) duc mai departe meșteșugul confecționării portului tradițional bocșan. 

 BUCĂTĂRIA LOCALĂ

 În comuna Bocșa se respectă specificul bucătăriei sălăjene românești dar și cu bucate specifice bucătăriei maghiare: sarmale, ciorbe gătate cu 
smântână, mămăligă, pâine coaptă în cuptor, cozonac, cornulețe, mâncăruri obținute din porc (jumări, caltaboși, sângerete, piftie, etc), plăcinte ( cu 
brânză, varză, lucernă, cartofi) dar și mâncăruri mai picante și mai condimentate specifice maghiarilor din comună: bobgulaș, bogracs, papricaș de pui/
porc cu găluște , etc. Băutură produsă în gospodăriile localnicilor: țuică de prune, vin, tescovină.

 EVENIMENTE

 • Balul vinului, Borla (februarie-martie);
 • Comemorarea lui Simion Bărnuțiu (luna mai);
 • „Ziua eroilor“- Cinstim memoria eroilor noștri la monumentele eroilor din cele două războaie mondiale -Bocșa și Sălăjeni (iunie);
 • „Serbare câmpenească Simion Bărnuțiu-istorie și tradiție locală” în comuna Bocșa (iulie-august);
 • Balul Strugurilor, Borla (octombrie);
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Bustul lui Simion Bărnuțiu Copacul eroilor

Ceramica de Bocșa

Prelucrarea fierului

Monumentul în cinstea eroilor căzuți pe câmpul de luptă în cele două Războaie Mondiale Bocșa

Port tradiţional românesc, tradiții și jocuri din Bocsa, 
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Atestat documentar din  anul 1205, Boghișul și Bozieșul sunt unele din cele mai vechi așezări omenești din județul Sălaj.
De la începutul dezvoltării sale Boghișul a funcționat ca și comună , în perioada feudalismului a avut rang de oraș.
Din punct de vedere administrativ,comuna Boghiș cu satele componente: Boghiș și Bozieș au funcționat ca și comună de sine stătătoare până 

în anul 1946, când a fost atașat comunei Valcău de Jos timp de zece ani. Din ianuarie 1956 comuna se restabilește în Boghiș până în anul 1968, când 
datorită politicii de sistematizare a regimului trecut comuna Boghiș este arondată comunei Nușfalău timp de 37 de ani. Voinţa fermă a locuitorilor satelor 
Boghiș și Bozieș concretizată prin referendumul din 6 februarie 2005, a făcut posibilă reînființarea comunei în Boghiș în iunie 2005( Legea 176 din 9 
iunie 2005). Administrația Publică Locală își începe activitatea în vechiul sediu al Primăriei construit în anul 1900, renovat în 2005,  extins și modernizat  
în anul 2007 și 2020.
 Primele documente scrise despre învăţământul din comună datează din anul 1663, primele instituții de învăţământ au fost construite în anul 
1828 - școala reformată de băieţi, respectiv 1868 - școala reformată de fete. Primele instituții de învăţământ de stat au fost construite la începutul secolu-
lui XX, mai precis în anul 1902 s-a construit grădinița. Clădirea există, reabilitată și modernizată în anul 2016, și funcționează și în prezent, iar în anul 
1904 a fost construită școala generală cu clasele I-IV, reabilitată prin reconstrucţie în anul 2013, care funcționează în continuare conform destinației.
 Mai târziu, în anul 1972 când capacitatea școlii existente s-a dovedit a fi prea mică pentru numărul de copii, s-a construit o școală nouă cu 
două nivele, care ulterior a fost extinsă, renovată și modernizată.  La ora actuală în grădiniţă sunt 96 de copii în 3 grupe, de 3 ani grupa mică cu un efectiv 
de 25 copii funcționează cu program prelungit,  iar în învăţământul primar și gimnazial studiază 216 elevi.
 Activitatea culturală în comună a început concomitent cu dezvoltarea învățământului. Primul cămin cultural din comună a fost amenajat în 
incinta conacului baronului Bánffy în anul 1951, prin transformarea magaziei de cereale în sală de spectacol.
 Mai târziu, între anii 1960-1964 s-a construit actualul cămin cultural, cu  cinematograf, un club pentru tineret și o bibliotecă. Paralel cu 
construcția primelor școli în Boghiș, s-a construit și în satul Bozieș o școală cu clasele I-IV, iar în anii 60 satul s-a îmbogățit cu un cămin cultural de 100 
de locuri, școala și căminul cultural funcționează și azi potrivit destinației.
 Un alt obiectiv important în satul Boghiș este castelul baronului Bánffy, construit între anii 1716-1720, cumpărat în 1925 de familia Ketheli, 
expropriat în 1949. În anul 1951 castelul primește destinația de Dispensar uman și maternitate, iar din anul 1971 până în zilele noastre în clădire func-
ționează un Centru de Îngrijire și Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap care asigură cazare, masă și îngrijiri de specialitate unui număr de 50 
de asistați.
 Între anii 1971-1973, în perioada colectivismului, comuna s-a îmbogățit cu o nouă clădire construită ca sediu CAP, această clădire în anul 
1993 a fost renovată și transformată în Dispensar uman, farmacie și cabinet stomatologic.
 Tot în anul 1971 un alt eveniment important în viaţa comunei  a fost descoperirea izvoarelor termale în hotarul satului Boghiș. Prezența aces-
tor izvoare minerale, sulfuroase, bicarbonate și termale au dus la apariția unei importante stațiuni balneare, indicate în tratarea afecțiunilor aparatului 
locomotor, afecțiuni ale sistemului nervos și afecțiuni ginecologice. Stațiunea dispune de o infrastructură completată de ofertele intreprinzătorilor privați 
și a locuitorilor.
 Satul Boghiș are două biserici: una reformată construită în anul 1792 și una baptistă construită în anul 1920, care în anul 2016 a fost demolată 
și reconstruită . Satul Bozieș are de asemenea două biserici una reformată și una ortodoxă.
 Din perspectiva infrastructurii, Boghișul este străbătut de drumul județean DJ 191D, drum asfaltat în 1972; are patru drumuri comunale: 
DC 85 Boghiș-Bozieș, DC 91 Boghiș-Iaz-Plopiș, DC 91C Bozieș-Nușfalău, DC 91A Boghiș-Crasna și multe ulițe sătești. Drumurile comunale DC 85 
și 91 sunt asfaltate iar ulițele sunt în plin proces de asfaltare și modernizare, termenul de finalizare fiind finele anului 2020.
 Comuna dispune de reţea de apă potabilă și de sistem de canalizare, apă menajeră și staţie de epurare proprie. Sistemul de alimentare cu apă 
este funcțional din anul 2008 iar sistemul de canalizare din anul 2011. În acest an finalizăm și extinderea ambelor rețele printr-un proiect cu finanțare 
europeană, astfel că la finele anului vom avea acoperire de 100% cu rețele de apă și canalizare. 
 Autostrada Borș-Brașov va străbate extravilanul satului Boghiș, conferind o altă oportunitate de dezvoltare a comunei.
 Potrivit datelor de la recensământul din 2011 comuna  Boghiș are 1858 locuitori  și o suprafaţă totală de 3027 Ha, ultimele date statistice 
(2019 decembrie) indică o creștere a numărului populației, la ora actuală comuna are un număr de 1936 locuitori stabili.
 Încă de la reînființarea comunei, bazându-ne pe existența resurselor naturale (apa termală terapeutică), comuna și-a construit strategia de 
dezvoltare pe turism și serviciile conexe.
 Din punct de vedere al serviciilor conexe, în comună avem două frizerii un salon de cosmetică, o spălătorie auto, două magazine alimentare, 
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un magazin de produse nealimentare și unul de materiale de construcții.
 Pe segmentul serviciilor sanitare în comună funcționează un dispensar medical - medicină de familie, o stomatologie și o farmacie.
 În domeniul asistenței sociale, pe lângă centrul rezidențial de îngrijire a persoanelor cu handicap, din anul 2006 am înființat și de atunci func-
ționează neîntrerupt serviciul de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu care asigură ajutor unui număr de 25 de familii sau persoane vârstnice, să 
poată trăi în mediul lor natural chiar și atunci când vârsta sau boala îi face dependenți de ajutor.
 În privința serviciului de comunicații, toți cetățenii au acces la telefonie fixă, mobilă și internet.

OBIECTIVE (SAU LOCURI) TURISTICE ÎN COMUNA BOGHIȘ:

 Băile termale Boghiș – cu potenţial turistic ridicat datorită prezenței izvoarelor de apă termominerale, sulfuroase, sodice, bicarbonate, 
iodurate, clorurate cu temperatura de 42 grade C, indicate în tratamentul afecțiunilor aparatului locomotor, ale sistemului nervos periferic, afecțiuni 
ginecologice, colite biliare și litiaze renale, precum și pentru relaxare și agrement;
 Biserica Reformată din Boghiș – construită în anul 1792;
 Biserica Reformată din  Bozieș – construită în 1865;
 Castelul Bánffy din anul 1720;
 Monumental eroilor căzuți în cele 2 războaie mondiale;
 Moara de cereale – construită la sfârșitul secolului XVIII, funcțională și în prezent;
 În satul Boghiș exista 342 locuri de cazare în hotel, motel, pensiuni turistice și agroturistice, bungalouri, 60 de locuri în camera de oaspeți in 
gospodăriile localnicilor și două restaurante. 
 Boghișul este pregătit și pentru turismul de conferință, în comună există 3 săli, de la 80 locuri până la 400 locuri, toate locațiile fiind renovate, 
modernizate și dotate cu mobilier adecvat organizării conferințelor sau evenimentelor de orice fel. Consiliul Județean Sălaj are un centru de perfecționare 
în satul Boghiș.

EVENIMENTE CULTURALE:

 • Zilele “Bánffy” Boghiș (zilele comunei) – anual în luna septembrie;
 • Fărșangul – luna februarie;
 • Ziua internaţională a femeilor – martie;
 • Ziua bărbaților – aprilie;
 • Tradiții și obiceiuri pascale – luna aprilie
 • Ziua mamelor – mai;
 • Ziua copiilor – iunie;
 • Sărbătoarea recoltei – luna octombrie;
 • Ziua internațională a vârstnicilor;
 • Sărbătoarea pomului de crăciun – colinzi – decembrie.
 În concluzie : Comuna Boghiș, de la momentul reînființării (2005) și până în prezent a cunoscut o dezvoltare accentuată. Astfel  toate insti-
tuțiile publice sunt reabilitate, modernizate și dotate, drumurile asfaltate, serviciile de alimentare cu apă și canalizare funcționale și accesibile tuturor 
locuitorilor, servicii medicale și sociale care acoperă cerințele, electrificat 100%, iluminat public modernizat și serviciu de salubritate conform normelor 
de mediu.
 În continuare dorim să ne dezvoltăm prin turism, profitând de potențialul balnear al zonei, de stațiunea de băi termale ce a fost renovată recent 
și este din nou funcțională, de zonele pitorești din comună (șirul pivnițelor, bogăția florei și faunei de pe dealuri și din păduri) și în proximitatea comunei 
(izvoarele Barcăului, păstrăvăria Tusa și Plopiș, muzeul etnografic de la Iaz, bisericile de lemn din com. Valcău și Sâg, etc) sunt atracții care merită să fie 
vizitate.

Căminul cultural Boghiș Corul bărbătesc

Corul de femeiFestivalul dansului popularKoszorúzásColinele dealului

   Ghidul turistic al județului Sălaj | Comuna Boghiș

33



Vedere generală- Boghiș Primăvara în Boghiș

Terasa Boghiș

Port popular Boghiș

Preparate culinare Boghiș

Iarna în Boghiș

Băile Boghiș

Port popular 
maghiar

Toamna în Boghiș

Turiști relaxându-se la Boghiș

Biserica Reformată

Fântână arteziană Boghiș

Bazinele balneare de la Boghiș

Comuna Boghiș | Ghidul turistic al județului Sălaj | Instituția Prefectului județul Sălaj

34



Comuna Buciumi, străveche vatră românească, este o comună situată în partea de sud a județului Sălaj și este alcătuită din localitățile:  Buciumi 
,Sângeorgiu de Meseș, Bogdana, Răstolț, Bodia, Huta și cătunul Peț.
Localitatea Buciumi este centrul administrativ al comunei omonime și a fost atestată documentar pentru prima oară în anul 1491. Numele 

satului vine de la instrumentul muzical popular românesc numit „bucium“, având forma unui tub tronconic foarte lung, făcut din coajă de tei, lemn sau 
metal și era folosit în special de ciobani pentru chemări și semnale. În comuna Buciumi, ocupațiile tradiționale au fost agricultura în strânsă legătură cu 
creșterea animalelor, iar în vederea completării necesarului de hrană s-au mai practicat vânătoarea, pescuitul și apicultura.
 De asemenea, din meșteșugurile de bază făceau parte prelucrarea lemnului, cojocăritul și olăritul. Există multe dovezi care ne arată că pe teri-
toriul comunei noastre au locuit din timpuri străvechi oameni ale căror așezări au putut fi identificate prin descoperiri întâmplatoare sau cu ocazia unor 
săpături. Este neîndoielnic faptul că aceste ținuturi au fost locuite intens de către daci și romani. Urmele romane sunt prezente în toate satele comunei, 
dar cea mai mare importanță o reprezintă ruinele Castrului roman de la Buciumi și materialul arheologic foarte bogat, găsit aici. Castrul este așezat pe 
terase ușor înclinate de la nord spre sud a unui platou situat în afara satului, în partea de nord, terasă cunoscută sub numele de “grădiște”. 
 Cercetările executate mai ales pentru determinarea elementelor de fortificație precum și unele obiective din interiorul castrului, au arătat că în 
construcția acestuia sunt doua faze: una de pământ și alta, mai târzie, de piatră. Dimensiunile castrului de pământ sunt 150x128m, iar castrul de piatră 
are dimensiunile de 167x134m.
 În cadrul sistemului de fortificații din sectorul de nord-vest al limesului, Castrul roman de la Buciumi ocupă un loc important. Este așezat 
cam la jumătatea distanței dintre Bologa și Tihău, care constituie capetele de sud și respectiv de nord ale porțiunii nord-vestice a limesului, Munții Meseș 
descriind în această zonă o curbură destul de accentuată, cu raza relativ mare. În cadrul arcului de cerc descris de acești munți se află castrul roman.
 Comuna Buciumi prezintă trăsături specifice regiunilor de munte, formele de relief sunt diverse, însă cea mai reprezentativă este Cascada Șipot. 
Aceasta se află la o distanță de 5km de centrul comunei pe valea Mihăiesei. Înainte de cascadă, apele trec mai multe praguri micuțe, după care se aruncă 
într-o cădere formând o cascadă. Pe vreme frumoasă, drumeția de o oră, pe aerul curat al pădurii este revigorantă și relaxantă.
 Pe lângă trăsăturile deosebite ale cadrului natural în care este situată comuna Buciumi, aceasta deține și alte obiective turistice de mare valoare 
culturală. Printre acestea se numără și Biserica din lemn din Răstolțu Mare construită în anul 1857, fiind în întregime din bârne de lemn lipite cu pământ 
și Muzeul Etnografic din aceeași localitate aparținând d-nei Angela Maxim.
 În timpul epocii comuniste, pictura originală a bisericii a fost ascunsă acoperindu-se cu placaj peste care s-a făcut o nouă pictură, ce se află și 
astăzi  fixate pe cupolă.

Castru roman de la Buciumi Muzeul etnografic din Răstolțu Mare

     Cascada Șipot-  Comuna Buciumi 

Comuna Buciumi

   Ghidul turistic al județului Sălaj | Comuna Buciumi

35



 Din punct de vedere administrativ Comuna Camăr este situată la limita nord-vestică a județului Sălaj, având ca vecini la 
Nord, județul Satu-Mare și comuna Bobota, la Est comuna Carastelec, la Sud, comuna Ip și la Vest, județul Bihor și comuna 
Balc. 
 Prima atestare documentară datează din 1320 sub numele de Desen de Kémer. Fiind un sat feudal de iobagi, în anul 1447 
devine centru de ținere a târgurilor pentru imediata sa împrejurare când Iancu de Hunedoara îl ridică la rangul de târg, care 
și-l va păstra până în secolul al XVIII-lea fiind cea mai populată așezare a zonei. Denumirea românească de Camăr datează din 
vremea așezării primelor familii de români din 1737. Așezarea este proprietatea familiei Kémeri timp de mai multe secole, până 
la sfârșitul secolului XVII. Apoi devine moșia familiei Bölöni care o deține începând din 1773 până la sfârșitul conjuncturilor 
feudale.
 Invazia tătară a pustiit satul, care totuși a început să se dezvolte din nou, în schimb populația se va refugia în secolul 
al XVI-lea, apoi localitatea se populează din nou. Reforma a cucerit Camărul din anul 1560. În secolul al XVII-lea satul este 
pustiit din nou de tătari și chiar și ciuma agravează situația. Doar după reconcilierea de la Satu Mare începe localitatea să se 
consolideze, încât la recensământul din 1720 așezarea numără 1267 de locuitori.
 Camărul a luat parte la revoluția din 1848 sub conducerea fiilor lui Bölöni Dániel.

În primul război mondial și-au pierdut viața 17 oameni din Camăr pe frontul din Galicia, Tirol și Serbia, în cel de-al 
doilea război mondial 36 de oameni au murit pe front sau în lagărele de prizonieri. 
 Din punct de vedere confesional, populația se împarte în reformați, baptiști, creștini liberi, adventiști, 
greco-catolici, ortodocși și penticostali. Fiecare comunitate își dezvoltă propria-i biserică.

 Printre obiectivele turistice care merită să fie vizitate se pot enumera:

 Biserica de lemn greco-catolică, din secolul al VIII-lea înscrisă în lista monumentelor istorice sub codul 
SJ-ll-m-A-05029.
 A fost construită în anul 1774 de către meșterul Alexa Mocanu în urma donației terenului de loc de 
Biserică și cimitir de către nobilul Pecsi Mihaly pentru comunitatea românilor din Camăr și este închinată Sfinților 
Arhangheli Mihai și Gavril. 
 Este construită din lemn de gorun și fag într-o formă simplă, fără pictură dar menținând originalitatea dreptunghiulară cu pronaos, naos și 
absidă poligonală.
 Formele decorative nu sunt ieșite din comun, iar faptul că nu are nimic spectaculos nu se datorează renovărilor repetate ci vechimii bisericii. 
Acoperișul, complet restaurat este aidoma celui iniţial din șindrilă. Turnul de deasupra pronaosului nu mai seamănă cu cel vechi, prăbușit, terminat cu 
un coif. Absida altarului este boltită print-o cupolă formată în șase felii susținute de tot atâtea nervuri încheiate printr-o cheie de boltă.
 Crama și podgoria FORT-SILVAN ( www.fortsilvan.ro ) incluse în categoria turismului viticol. 
Poziționarea geografică de-a lungul paralelei 47 latitudine nordică și ambiția temerară de a produce vinuri într-un climat răcoros, sunt elementele defi-
nitorii ale proiectului Fort Silvan.
 Fort Silvan reprezintă astfel, “fortăreața” care apără limita nordică a viticulturii românești.
 Via este cultivată la liziera pădurii, acolo unde zona oferă o priveliște de vis asupra întregii văi. Crama, cu o arhitectura unică, a fost construită 
din piatră și acoperită cu pământ. Are forma literei “U”, cu două intrări - ieșiri, fiecare latură având câte 25 metri.
 Suprafața cultivată: total 33,5 hectare, din care 27,5 plantate in 2012 și 6 hectare plantate in 2015.

Biserica de lemn 
greco-catolică din 

Camăr

Clopotnița bisericii

Crama și podgoria FORT-SILVAN

Comuna Camăr
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 În comună există o unitate turistică, care să ofere cazare și să ofere servicii turistice, pensiunea Kemsilvanum.
 Istoria comunei este una foarte veche și în decursul veacurilor aceste pământuri au dat lumii numeroase personalități. Totuși numele comunei 
se leagă de  cel al lui  Bölöni György.
 Din scrierile lui Petri Mór reiese clar că familia Bölöni este menționată în registrele istorice din anii 1400. Strămoșii lui Bölöni György, Sándor 
Bölöni, László Bölöni, au locuit la Kémer la începutul anilor 1700 și, respectiv, în a doua jumătate a secolului XIX, și au deținut funcția de suprefecți 
din județul Krasznavár.
 Chiar și în anii 1800, membrii familiei Bölöni au funcționat ca funcționari publici, în calitate de slujitori și grefieri. Familia Bölöni avea o 
locuință de vară în Kémer și o casă cu două etaje având ca destinație prelucrarea strugurilor și a vinului.
György Bölöni este un scriitor, critic și organizator literar câștigător al Premiului Kússuth, deoarece Ady Endre (prieteni fiind) l-a numit „cavaler al 
Duhului Sfânt, un jurnalist cinstit”.
 După absolvire, a studiat dreptul la Budapesta și Paris unde a legat o prietenie cu Ady Endre. A obținut o diplomă de drept și un doctorat în 
științe politice de la Universitatea din Budapesta.
 Ca și evenimente marcante din viata cotidiană a comunei menționăm: Seara cântecelor populare
        Zilele comunei
        Ziua familiei
        Crăciunul vârstnicilor
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Comuna este formată din următoarele localități: Carastelec- reșe-
dință de comună și satul Dumuslău.
Centrul de comună a fost atestat documentar pentru prima oară 

în anul 1241, sub numele de Kálosztelek. Alte atestări documentare au fost 
făcute în anii 1338 (Kálásztelek), 1341 (Káluztheluk, Káluzthelwk), 1349 
(Paratelek), 1477 (Káloztheleke), 1481 (Kálozthelek), 1609 (Káráztelke), 
1679 (Kárásztelec), 1850 (Kárászteleck), 1854 (Kárásztelek, Carastelec), 
1900 (Carastelec).
Satul Dumuslău este amintit în documente încă din anul 1418 sub denu-
mirea de ”Domozlo”.
 Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei 
Carastelec se ridică la 1.089 de locuitori, în scădere față de recensământul 
anterior din 2002, când se înregistraseră 1.163 de locuitori.[1] Majoritatea 
locuitorilor sunt maghiari (88,52%). Principalele minorități sunt cele de 
români (6,15%) și romi (3,21%). Pentru 2,11% din populație, apartenen-
ța etnică nu este cunoscută.[2] Din punct de vedere confesional, majori-
tatea locuitorilor sunt romano-catolici (80,35%), dar există și minorități 
de ortodocși (6,89%), penticostali (5,23%) și reformați (4,41%). Pentru 
2,11% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

 AȘEZARE GEOGRAFICĂ 

 Comuna Carastelec este situată în partea de nord-vest a județului 
Sălaj, la 47 km distanţă de municipiul Zalău și la 18 km distanţă de 
municipiul Șimleu Silvaniei. Carastelec 
este o localitate situată în județul Sălaj, 
pe Dealurile Crasnei, în zona colinară a 
platformei sălăjene, respectiv în Colinele 
Toglaciului. Accesul în comuna se face pe 
DJ-110 , DC-100 

Baltă de pescuit din Carastelec

Zona este un loc pentru pescuit, relaxare, distracție și recreere.
Lăngă drumul DC 100, dintre comunele Carastelec si Camăr. 1 km.dis-
tanță de la centrul comunei
0766653482 ; 0768435222.
 szimi.2@freemail.hu

Fabrica de șampanie 
Vinum Partium are în total 
22,4 hectare de podgorie de 
viță de vie, plantată în anul 
2011, din soiurile Riesling 
de Rin , Pinot Noir și Feteas-
că Regală. 
 
Carastelec nr 604.
Carastelec, Sălaj, Romania
 0740 040 777

Centru local de informare turis-
tică- Carastelec
Centru local de informare turistică 
in comuna Carastelec și proximi-
tăți. Dezvoltare și marketing turis-
tic județul Sălaj

Carastelec, nr. 334 Sălaj, Romania
 0260 673 704 

               http://turinfocarastelec.ro

Prin comună mai trece și un traseu ecumenic – calea “Via Maria”, o pote-
că ce pornește din Mariazell (Austria) și ajunge la Șumuleu Ciuc (județul 
Harghita), fiind foarte frecventat de credincioși în perioada Rusallilor.

Așezare geografică 
Comuna Carstelec

Pe l e r i na j de Rusalii

Comuna Carastelec
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 INSTITUȚIILE

Primăria Comunală Carastelec
Nr. 334, COM. CARASTELEC, Cod Postal 457065, Jud. SĂLAJ
   0260-673 701

 

Biblioteca Comunală 
Carastelec, nr. 462       

 

Școala Gimnazilă nr. 1 Carastelec
 Carastelec nr. 463, Salaj, Romania
0260 673 702

 Biserica Romano- Catolică din Carastelec a fost construită la mijlocului al XVII-lea în stil neoroman, cu unele elemente ornamentale în stil 
gotic.
 Carastelec, sat atestat din 1241, azi parte din judeţul Sălaj, a fost parohie în Dieceza de Oradea, Decanatul Șimleul Silvaniei. Primele surse 
scrise care fac referire la biserică apar în secolul XVII-lea, pe vremea când principesa Zsófia Báthori, soţia lui György Rákóczi al II-lea, deținea proprietăţi 
de pădure și vii lângă cele ale bisericii. În anul 1650 Zsófia Báthori a reconstruit biserica; pentru susţinerea acesteia a donat pădure și vie, iar parohului 
i-a donat propriul castel spre locuire. Astfel apare primul document care demonstrează prezenţa plantaţiilor de viţă de vie în localitate.
„Drumul Crucii“ este o rută aflată în curtea bissericii, despre care tradiția creștină spune că este drumul pe care Iisus Hristos a umblat, purtând crucea, 
spre locul sau de răstignire. Drumul cuprinde, după tradiție, 14 opriri legate de întâmplări trăite de Iisus pe acest parcurs.

Biserica Romano-Catolică Calea Crucii
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Este o comună în județul Sălaj, Transilvania, România. Are în componență satele: Chieșd (reședință), Colonia Sighetu-Silvaniei și Sighetu-Silvaniei 
și ocupă o suprafață de 4.342 km2.
Cea mai veche atestare documentară este cea a localității reședință de comună - Chieșdul; din 1323 sub denumirea de Chieșdul Touțesc, iar 

după mijlocul secolului al XV-lea, în anul 1461 printr-o scrisoare a Episcopiei Oradea se arăta ca pământurile Majatelek și Seri aparțin Cetății Chieșd – 
Kovesd. La scurtă vreme este menționată și localitatea Sighetul Silvaniei (1466), ambele sate aparținând comitatului Solnocul de Mijloc. (Musca 1984, 
272, 277).  Ultima localitate din comună, Colonia Sighetu Silvaniei este mult mai recent atestată, din anul 1954, când au fost colonizate aici 
câteva familii. Numele localității provine de la cuvântul german “köv”, care a fost preluat ulterior și în limba maghiară și înseamnă piatră. La data atestări 
documentare, satul apare sub numele de Oláhkövesd (Chieșdul Român) cu 80 de locuitori și Magyarkövesd (Chieșdul Maghiar) cu 120 de locuitori. Chi-
eșdul Românesc era situat în locul numit „Văraștină” vizavi cu satul Corund, Județul Satu Mare. Chieșdul Touțesc sau Unguresc era situat în sud-vestul 
satului actual pe coasta „Firpodului”, langă valea cu același nume, actualmente valea Chieșdului.
 În monografia Sălajului (1908) de D Stoica și  I.P Lazăr se arată că la acea dată Chieșdul avea 205 case cu 1373 locuitori de religie 
greco-catolică, cu o școală confesională și învățător calificat, existând o biserică din lemn construită pe la 1700, în 1715 a fost pictată existând o înscriere 
care atestă acest an.
 Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Chieșd se ridică la 2.420 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior 
din 2002, când se înregistraseră 2.645 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (82,48%). Principalele minorități sunt cele de romi (10,04%) 
și maghiari (4,96%). Pentru 2,52% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt 
ortodocși (82,69%), dar există și minorități de baptiști (5,41%), penticostali (5,08%) și reformați (4,05%). Pentru 2,56% din populație, nu este cunos-
cută apartenența confesională.

Comuna Chieșd

Biserica de lemn din Sighetul Silvaniei

Biserica de lemn din Chieșd

Muzeul satului Chieșd

Case tradiționaleBivoli din Comuna Chieșd - Arhiva Ionel David Gorunul lui Mihai Viteazul
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Comuna Cizer este situată la limita sud-vestică a judeţului Sălaj, ocupă zona marginală de contact a Depresiunii Crasna cu horstul lamelar 
al Meseșului și Plopișului, inclusiv culmea înaltă a Măgurii Priei (996m - punctul cu cea mai mare altitudine din judeţul Sălaj), în bazinele 
hidrografice ale Crasnei și Crișului Repede, și se întinde pe o suprafaţă totală de 71,23 km2. Comuna este constituită din trei localităţi: Cizer, 

reședinţă de comună - sat situat la o distanţă de 35 km faţă de municipiul Zalău, Pleșca și Pria.Comuna Cizer se învecinează cu Comuna Buciumi la Est, 
Comuna Sîg la Vest, Comuna Ciucea (Jud. Cluj) la Sud, Comuna Horoatu Crasnei la Nord, Comuna Bănișor la Nord-Vest.
 Parte integrantă a străvechiului Sălaj, comuna Cizer a fost locuită încă din timpurile cele mai străvechi. O frumoasă legendă populară spune 
că pe vremuri îndepărtate într-o poiană, pe vatra veche a satului și-a durat sălaș Ioan Cisăr cu familia. Ulterior și-au mai construit case aici și alte familii 
venite din părţile de câmpie ale Transilvaniei, de pe Crișuri, de unde provine și numele de Crișan, unul din cele mai răspândite nume din sat. Pe măsură 
ce timpul trecea-spune în continuare legenda-sătucul creștea iar Ioan Cisăr, ajuns la bătrâneţe, a murit, sătenii dând așezării numele lui, Cisăr.
 În perioada stăpânirii romane, teritoriul Cizer a făcut parte din Dacia Liberă, graniţa Provinciei Dacia Romană, trecând pe culmea Munţilor 
Meseș, unind cetatea Bologa de importantul Castru Roman. În perioada migraţiei popoarelor barbare aceste locuri au constituit o poartă de trecere a 
acestora spre apus.
 Teritoriul administrativ al comunei este străbătut de Munţii Meseș. Cert este că localitatea Cizer este foarte veche, probabil din epoca pietrei, 
presupunere ce este dată de faptul că, un cetăţean, Lupuţ Aurel a găsit în această zonă un topor din piatră.
 Din epoca bronzului (1700-900 i.e.n.) s-a descoperit întâmplător în locul numit „Rodina” un topor de bronz, expus în prezent la Muzeul de 
Istorie și Artă din Zalău. O hartă, care în prezent se află tot la muzeul din Zalău, indică așezarea Boian, azi parte integrantă din satul Cizer, ca urmă dacică 
izolată. În susţinerea acesteia vine descoperirea făcută la numai câţiva kilometri spre nord-est, în localitatea Stârciu, s-a descoperit și cercetat o așezare 
dacică.
 Hotarul satului Cizer. Drumul ţării apare pe traseul vechi, peste culmile de deal. La marginea lui, în sat, este un han și mai departe spre Ciucea 
se vede un fogădău (birt). De notat câteva toponime de ape și locuri. Faţă de prima ridicare topografică, vatra satului este extinsă pe Valea Cizerului 
(„Valea Secăturei”) în sus și în jos precum și la drumul ţării. Pe vale sunt marcate nu mai puţin de 10 mori de apă.
 

Panoramă Cizer- la asfințit

Hotar Cizer

Comuna Cizer
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 PORTUL POPULAR FEMEIESC este format dintr-un spăcel (ie) din pânză albă de cânepă, cu mâneci largi cu broderie înflorată sau cu 
aplicaţii ornamentale și manșetă lată cu broderie.
 Peste spăcel se purta un pieptar confecţionat din blană de miel cu diverse modele populare în culori diferite, iar vara se purta un laibăr (vestă) 
cu aplicaţii de ornamente florale și geometrice din piele de oaie. Poalele (fusta) erau făcute din pânză de cânepă cu o bordură din broderie aplicată în 
partea de jos. Peste poale, în partea din faţă se purta o zadie (șorţ) de lână, de obicei de culoare roșie ori albastră, încrețită în partea de sus, cu panglici 
cusute în partea de jos, iar în părţile laterale sunt brodate sau cusute două prime (panglici) cu ornamente florale în culori vii. În jurul gâtului se purtau 
de la unu la câteva rânduri de mărgele sau stoli, iar pe cap cunună (coroniţă).
 În perioada iernii se purta suman sur (gri) făcut din lână de oaie, ornamentat la încheieturi cu prime subțiri de postav de culori diferite. 
Încălțămintea era alcătuită din cizme sau ghete din piele neagră, purtate la sărbători, iar în zilele de lucru se purtau opinci. La portul femeilor mai în 
vârstă culorile erau alb și negru.
 

Portul popular femeiesc din Cizer
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PORTUL BĂRBĂTESC este alcătuit dintr-o chimeșe (cămașă), de obicei purtată peste pantalon, din pânză albă de cânepă cu guler strâns la gât, 
mâneci largi cu manșetă și broderie de culoare albă, albastră sau galbenă. Peste chimeșe se purta un laibăr (vestă) de lână sură (gri).
 Cioarecii (pantalonii) erau de culoare albă, din pânză de cânepă, sau suri, din lână. În picioare se purtau cizme sau bocanci din piele neagră în 
sărbători și opinci în zilele de lucru. În perioada anului când vremea era călduroasă pe cap se purta clop (pălărie) de paie sau postav, iar în timpul iernii, 
cușmă (căciulă) neagră sau sură, din blană de miel.
 Portul popular din Cizer a fost studiat și documentat în anul 1941 de etnograful Gönyey Sándor. Etnografa Palotay Gertrud a făcut în 1947 
o analiză a portului din zona Călatei cuprinzând și portul din Cizer. Un al treilea etnograf, Nagy Jenő, s-a ocupat de analiza portului din Sălaj, amintind 
și de cel din Cizer, în 1959. Cei trei etnografi maghiari au identificat o puternică influenţă a meșterilor pielari din Huedin asupra portului popular din 
Cizer. În anii 1950 încă se păstra obiceiul de a cumpăra îmbrăcăminte din piele de la târgul din Hodin. Portul românesc din Cizer a suferit numeroase 
metamorfoze în secolul 20, fiind puternic concurat și apoi înlocuit treptat de hainele de la oraș, îndeosebi după al doilea război mondial.

Portul popular bărbătesc din Cizer
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 SATUL CIZER

 Satul Cizer intră în documente, ca mai toate satele vechi din Transilvania, odată cu trecerea de la o stăpânire funciară bazată pe tradiţia 
orală la una scrisă, care coincide cu intrarea de facto în administraţia Regatului Ungar. În evul mediu, satele de la poalele Rezului și Meseșului au fost 
cuprinse în domeniul cetăţii Valcău, iar stăpânul cetăţii a fost și proprietarul întregului ţinut. Dintre familiile stăpânitoare ale cetăţii și ale domeniului 
aparţinător se distinge de timpuriu o ramură a familiei Bánffy, cu reședința în localitatea Nușfalău. În contrast cu aceste linii generale din istoria 
regională, în Cizer apare devreme un conflict local de interese între stăpânul cetăţii, de o parte, și o familie nobilă cu origini în localitatea Cehăluţ, 
de cealaltă parte. Această familie și-a disputat și a obţinut cu intermitenţe posesia asupra Cizerului vreme de mai mult de două secole, timp în care o 
ramură a sa și-a luat numele de „Csizér” sau „Chyzeri”, după cel al satului.
 O descoperire arheologică din secolul 19 a relevat existenţa unui turn rotund de pază din perioada romană în Vârful Gropoiului, între Cizer 
și Boian. Turnul, cu diametrul de 10 m, era construit din piatră cu mortar. În jurul turnului s-au găsit ţigle și fragmente ceramice.

 BISERICA DE LEMN DIN CIZER datează din anul 1773 și se păstrează din 1968 în Parcul Etnografic Naţional „Romulus Vuia” din 
Cluj-Napoca. Din punct de vedere arhitectural, biserica prezintă calităţi tehnice, formale și decorative datorită cărora este considerată una din cele mai 
reprezentative dintre lăcașurile de lemn din Transilvania.
 Biserica are o valoare istorică deosebită, fiind considerată lucrarea meșterului de biserici Vasile Nicula Ursu, cel care, sub numele de Horea, a 
intrat în istoria naţională ca martir al răscoalei ţărănești din 1784. Lăcașul are puterea de a evoca evenimentele deosebite petrecute în sânul comunității, 
cu valoare de referinţă pentru întreaga zonă. În anul răscoalei, cizăranii s-au solidarizat cu Horea, refuzând afișarea patentei imperiale pe ușa bisericii. 
Aici s-a strâns suflarea satului în anul revoluţiei de la 1848, să-l asculte pe Avram Iancu, care îi îndemna pe ţărani să se scuture pentru totdeauna de 
umilinţele iobăgiei. Aici s-au rugat românii pentru înfăptuirea unirii celei mari și pentru toţi cei chemaţi pe front, în marea bătălie.
 Lăcașul de lemn este un preţios martor etnografic și social al unor tradiţii pierdute în timp. Aici era locul de judecată al adunărilor obștești, 
conduse fie de voievodul zonei fie de cneazul sau judele satului, până în amurgul secolului 19. Tot până în acele vremuri, în bătătura bisericii s-a ţinut 
și danţul satului. Până înainte de mutarea în muzeu, în ea și în jurul ei s-au ţinut vechile obiceiuri de pomenire a strămoșilor plecaţi „în ce lume”.

Panoramă Cizer pe timp de zi

    Biserica de lemn Cizer
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CASA MUZEU DIN CIZER este o casă din lemn acoperită cu paie, datând din secolul XVIII, având dimensiuni neobișnuit de mari iar grija cu care 
au fost tratate unele detalii ridică valoarea arhitecturală a casei mult peste nivelele locale, reprezentate de căsuţe mărunte și anonime de iobagi umili. 
Din vorbele bătrânilor se știe că această casă era în vremuri de strâmtoare casă de rugăciune pentru comunitatea locală, precedând astfel biserica de lemn 
ridicată de legendarul Horea în Cizer la 1773. Ultimul ei locuitor se numea Lupuț Ioan a Giurchii din Cizer. Casa a fost mutată și salvată în spatele școlii 
noi în anul 1987. Casa a fost declarată monument istoric în anul 2004, pusă, deci, sub protecţia legii.

Casa lui Fănuţă
Casa lui Fănuţă este o casă țărănească locuibilă situată str. Valea Susanilor, nr. 59, Cizer, judeţul Sălaj. Casa a fost ridicată în 1886, și avea acoperiș de 
paie, până în 1922, când, după relatarea localnicei Florica Cristea, i s-a mai adăugat o cameră.
 Casa este construită din piatră de râu, lemn, pământ și ţigle; e văruită cu mierău (albastru), are herede (prispă) cu vraniţă (poartă) și șoși (stâlpi) 
din lemn. Interiorul ei cuprinde trei încăperi: târnaţul (prispa), tinda și camera propriu – zisă, pardosite cu pământ bătut, murluit (lipit) cu tină. În tărnaţ 
se intră pe două pietre, apoi se deschide vraniţa sau roșteiul și se trece peste o grindă groasă numită talpa casei, pe care sunt prinse rude folosite, unele la 
uscat rufe, altele la uscat legume sau fructe.

Casa lui Fănuță

Casa Muzeu din Cizer
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BISERICA ”NAȘTEREA MAICII DOMNULUI” DIN CIZER este lăcașul de cult deţinut de comunitatea ortodoxă din satul Cizer, Sălaj, ridicat în 
jurul anului 1946. Lucrul la biserică a început în anul 1942, iar în anul 1943 s-au ridicat în vârful turlei crucile.

 
 

 
 
 

MUZEUL ETNOGRAFIC DIN LOCALITATEA CIZER se afla în incinta Școlii generale cu clasele I-VIII din localitate. Departe de citadin, învăţăţorul 
Petru Galiș păstrează cu sfinţenie elemente etnografice locale. Cel mai important obiect al muzeului îl reprezintă barda utilizată în 1773 la construirea 
bisericii de lemn din localitate de meșterul de biserici Vasile Nicula Ursu, cel care, sub numele de Horea, a intrat în istoria naţională ca martir al răscoalei 
ţărănești din 1784. Muzeul dispune și de alte obiecte care au aparţinut meșterului Vasile Nicula Ursu.
În cadrul muzeului sunt expuse unelte ale inventarului gospodăriei, razboi de ţesut, sucală, covată de lemn, furcă de tors mai veche de o sută de ani, 
vase folosite la bucătărie. Alături, fier de călcat cu cărbuni - ticlăzău - în mai multe variante, lăițariul în care se țin hainele și uiușul, sumanul ţărănesc 
din lână care se poartă iarna. Firește, elementele de ceramică - oala mare de fiert sarmale, farfurii (blide) ornamentate - au un rol aparte în “compoziţie”. 
Totul, pentru a reconstitui universul satului romanesc de cândva. Costumele populare arată miraculoasa bogăţie artistică a sufletului ţăranului român din 
zonă; cămăși cusute pentru fete și femei, poale, costume bărbătești, pieptare, năframi, curele-chimire purtate de bărbaţi dau seama de o lume care mai 
strălucește, dar se stinge curând. Remarcabile sunt autenticitatea pieselor din muzeu, concepţia de aranjare care dovedeste o intuiţie a profesionalismului 
învăţăţorului Petru Galiș.

Muzeu etnografic Cizer

Biserica ortodoxă de zid Cizer
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 Pe malul stâng al văii Cizerului, în cimitirul vechi, unde până în anul 1967 se înălţa zveltă spre cer silueta Bisericii lui Horea, se află trei 
cruci mai deosebite, din piatră în care sunt încrustate următoarele : “VERONICA LISCAN N. CHITTA 1858-1932. Dormi în pace suflet nobil”, 
“NECHITA LISCAN 1842-1909” și Ioan Liscan 1878-1889. Îl deplâng întristați părinţii și unica-i surioară”.Veronica Liscan este poeta de la sfârșitul 
secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, care a cântat în versuri natura, viaţa, dorul și durereile sale și ale acestor locuitori și meleaguri. Soarta a lovit 
greu familia sa, de timpuriu mama ei rămânând văduvă cu trei copii. În această situatie grea, Veronica se căsătorește cu învăţătorul NECHITA LISCAN, 
care funcţiona la Școala confesională din Cizer. Astfel ajunge Veronica Chita, căsătorită Liscan în comuna Cizer. Rănile sufletești pricinuite de moartea 
tatălui său încep să se vindece, dar nu va trece mult timp până când soarta o va lovi din nou, moartea luând din sânul familiei sale pe scumpul lor fiu, 
Ioan. Acest trist eveniment a afectat profund fiinţa gingașă a Veronicăi, determinând-o să-și exteriorizeze durerea sufletească în versuri duioase. Fiind 
departe de satul natal, de meleagurile dragi pe care a fost nevoită să le părăsească, Veronica mai merge din când în când la casa părintească dusă de dorul 
revederii mamei, fraţilor și rudelor. Aceștia se bucurau nespus de mult la întâlnirea cu ea, și exclamau: “Vine VERONICA, Veronica din Sălaj!” Acest fapt 
a inspirat-o să-și adopte, în creaţia literară, pseudonimul “Veronica din Sălaj.
 

Veronica Liscan

   Ghidul turistic al județului Sălaj | Comuna Cizer

47



 ȘCOALA VECHE DIN CIZER, la Drumul Ţării, a fost ridicată în 1872 și este declarată monument istoric. În faţa școlii se păstrează un 
clopot cu inscripţia „Scolei Românești din Cizeru 1867” care a aparţinut școlii confesionale când aceasta încă își avea sediul într-o construcţie de lemn.
În școala din Cizer s-a ţinut la 15 septembrie 1885 adunarea generală a Reuniunii învăţătorilor români din Sălaj.
 BISERICA ORTODOXĂ BOIAN
Pe la începutul secolului XVIII-lea, locuitorii satului Boian și-au construit o biserică de lemn pe un vârf de deal (1700). Aceasta era acoperită cu șindrilă 
și reprezenta cea mai veche biserică de lemn construită în satele comunei Cizer. Între cele două războaie mondiale, aceasta s-a distrus, nemaiputând fi 
reparată. În locul ei a fost construită după cel de-al doilea război mondial, actuala biserică de zid.

 
 
 

 
 
 

Școala veche din Cizer

Biserica ortodoxă din Boian

Comuna Cizer | Ghidul turistic al județului Sălaj | Instituția Prefectului județul Sălaj

48



  Cimitirul vechi din satul Boian, situat deasupra satului, lângă drumul spre Pria mai păstrează încă un număr mare de pietre tombale decorate 
prin sculptare cu diverse motive specifice zonei.
 O cruce de piatră din 1869 în cimitir păstrează o rozetă înscrisă în funie, motiv decorativ ce putea fi preluat din portalul de la intrare sau din 
fruntarul pridvorului, motiv des întâlnit la bisericile de lemn din zonă, așa cum se mai pot vedea în Cizer, Sârbi și Tusa.

Cimitirul din Boian
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Detaliu - Cimitirul din Boian
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 SATUL PLESCA

 Prima mențiune documentară a localității Plesca este din anul 1471, când mai mulți proprietari din jur solicită regelui Matei Corvin danii în 
Plesca (Paliczka). Se pare că a avut câștig de cauză familia Horvath Peres Ioan, deoarece la 5 mai 1476, regele dispune conventului de la Cluj-Mănăștur 
să stabilească noile hotare ale proprietății lui Horvath Peres Ioan în Plesca. Localitatea Plesca va rămâne în proprietatea familiei Horvath Peres Ioan până 
la sfârșitul secolului XVI.

 Hotarele localității sunt: Padina, Majar, Berc, podul Bisericii, podul Prii, podul Boianului, Mesteceni, Șes, și Valea Seacă, care oferă vizitatorilor 
un peisaj unic. Văile (păraiele) ce străbăteau suprafața localității erau Valea Prii, Valea Seacă, Valea Cizerului, Părăul Cornităului (Petri Mór, „Szilágy 
vármegye monographiája”).

 Secolul al XX-lea a debutat pe un fundal istoric agitat. Anul 1918 îi găsește pe locuitorii din Plesca descumpăniți și descurajați după patru ani 
de război, la care au contribuit și ei, chiar dacă idealurile lor erau altele.

Din comuna Cizer au participat, conform Raportului Notariatului Cercual Cizer din 14 ianuarie 1922: „O delegaţie din Cizer, alcătuită din 3 persoane, 
condusă de preotul Coriolan Ossian; o delegaţie din Pria, care cuprindea 4 persoane, sub conducerea învăţătorului Matei Vasile; o delegație din Boian, 
formată din 2 persoane și o delegaţie din Plesca formată din 2 locuitori” (Paul Abrudan, „Documente privind Sălajul în anul 1918”, înA.M.P., Zalău, 
1981, p. 495).

Panorama satului Plesca

Panorama satului Plesca
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 Dintre participanţi sunt numiţi: Paul Gaga, Lupuţ Crăciun, Nicorici Teodor, Caraba Nicolae, Pop Gheorghe, Ţârlea Crăciun al Porcului 
și Gaidoș Nicolae (Comandantul Gărzii Naţionale Pria, care a dus steagul tricolor ascuns sub haină). Persoanele din satul Plesca care au reprezentat 
interesele semenilor la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 au fost Caraba Nicolae și Nicorici Dumitru. Alte surse 
menționează prezența a trei persoane din satul Plesca.

 În Anuarul „Socec” al României Mari, din anul 1925, Plesca era prezentată ca fiind o comună rurală în Plasa Crasna, cu 251 de locuitori, 
primar era Nicorici Mitru, preotul paroh Falas Augustin era și învățător, cârciumar Blander Izsak, notar Csatth Valimir, iar comercianți de cereale erau 
Caraba Simion, Chiba Teodor, Lucaci Fedor (Teodor) și Nicorici Mitru (Dumitru).

 BISERICA ORTODOXĂ PLESCA cu hramul ”Sf. Ierarh Nicolae” 

  În primăvara anului 1925 a început construirea bisericii din Plesca, iar în ziua de 15 noiembrie s-au sfințit și așezat crucile pe noua biserică, 
eveniment la care au participat peste 2000 de persoane (Gazeta de Duminecă, an VI, 1925, nr. 50, p. 3).

În anul 1928 se termină toate lucrările la Biserică. Prefectul județului, Dr. Emil Lobonțiu, însoțit de protopopul din Zalău, Traian Trufașiu, l-au 
întâmpinat pe Prea Sfinția Sa Părintele Episcop Iuliu Hossu la granița județului, la Brâglez, în 25 august și l-au adus până la Plesca.

În data de 26 august s-a făcut serviciul sfințirii, după care a urmat Sfânta Liturghie într-o prezență impresionantă, alături de Sfinția Sa aflându-se fețe 
bisericești importante ale vremii. (Curierul Creștin, Anul X, nr. 17, 1 septembrie 1928). 

În 19 august 2012, în prezența Preasfințitului Părinte Petroniu Florea, Episcopul Sălajului, s-a resfințit biserica parohială, părinte paroh fiind Florin 
Botofan, care a păstorit în perioada 2002-2013. Din decembrie 2013 până în prezent, părinte paroh este Vasile Dorin-Roșan. 

Biserica ortodoxă din Plesca
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 SATUL PRIA

 Satul Pria este așezat la poalele Măgurii Priei, cel mai înalt vârf din Munţii Meseșului. Este un sat străvechi, în care oamenii s-au ocupat cu 
creșterea animalelor. Probabil și numele satului vine de la „pir”, cuvânt românesc care înseamnă iarbă bună de pășunat pentru vite.

 Localitatea a fost atestată documentar pentru prima dată în anul 1481 însă vechimea ei poate fi mult mai mare. Pria intră în documente în 
anul 1481, între alte sate aparţinătoare cetăţii de Valcău, în marea lor majoritate în posesia familiei Bánffy. Satul Pria a rămas mai mult sau mai puţin în 
posesia familiei Bánffy până la mijlocul secolului al XIX-lea. În 1925, cea mai mare proprietate din sat aparţinea încă aceleași familii. Din evul mediu 
până în 1867 satul Pria a aparţinut administrativ de Comitatul Crasna.

 Vatra satului este adunată pe Valea Priei. Pe vale, la intrarea și ieșirea din sat este marcată câte o moară. Pe deal, pe malul stâng, stă vechea 
biserică de lemn construită în anul 1750. La sud de sat domină Măgura Priei, loc unde, descoperirile arheologice semnalază urmele unui tumul de pază 
și semnalizare, atribuit epocii romane Trecutul îndepărtat al satului Pria este puţin documentat. 

Panorama Pria
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 Casa Culii Drenului

 Casa Culii Drenului din satul Pria a fost construită în anul 1914, de familia Coca Pavel și Irina. Este o casă din lemn cu fundaţie din piatră 
adusă din Baie (la poalele Măgurii Priei). Acoperișul este din ţiglă. Are o suprafaţă de 50 metri pătraţi și este compusă din talpă (fundaţie), tindă și camera 
mare. Este așezată în centrul satului Pria, la numărul 131, în apropierea Bisericii și a Scolii, lângă drumul principal ce străbate localitatea, pe malul drept 
al pârâului Brăduleţ.

 Biserica Ortodoxă „Sfinţii Apostoli Petru Și Pavel” a fost construită între anii 1930 - 1936, cu ajutorul localnicilor, de către meșterul Ioan 
Așok din Marghita. Turiștii pot participa la Hramul bisericii în fiecare an în ziua de „Sfinţii Apostoli Petru și Pavel” (luna iunie).
 Înaintea actualei biserici de zid, în localitatea Pria a existat o biserică de lemn construită în anul 1750 și folosită ca lăcaș de cult până în 1932, 
urmând ca anul următor să fie dărâmată.
 Lăcașul de cult a fost ridicat de către prieni în anul 1750, la iniţiativa preotului Popa Luca. Aceasta se afla pe teritoriul nord-vestic al satului 
(la intrare dinspre Boian, pe partea dreaptă), în zona cunoscută de localnici sub numele de Scurta.
 Biserica este descrisă ca fiind una modestă, de dimensiuni reduse (lungime 13,12 m, lăţime 5 m, înălţime 2,27 m și turn de 8 m), cu intrare 
dinspre sud, altarul spre răsărit și turla spre apus; cu picturi interioare pe pânză și era înconjurată de un cimitir care mai dăinuie și astăzi. Biserica a fost 
folosită până în anul 1932 (timp de 182 de ani), iar cimitirul până în 1923.
 Cheltuielile de întreţinere ale lăcașului de cult (dări, biruri bisericești, diac, sfăt) erau plătite dintr-un grânar bisericesc (înființat între anii 
1890-1891 de preotul Vasile Marincașu, la iniţiativa vicarului din Șimleu Silvaniei), unde sătenii (după starea materială a fiecăruia) contribuiau anual cu 
o anumită cantitate de cereale.

Casa Culii Drenului

Biserica-ortodoxă din Pria
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 MĂGURA PRIEI
 
 Măgura Priei (cu altitudinea maximă de 996 m, atinsă în vârful omonim) este o subdiviziune a Meseșului, grupare montană importantă a 
Munţilor Apuseni, ce aparţine lanţului muntos al Carpaţilor Occidentali. Vârful Măgura Priei, zonă montană de interes turistic, este cel mai înalt vârf al 
Munţilor Meseșului și cel mai înalt punct din judeţul Sălaj. Cercetările arheologice făcute de-a lungul timpului în zona Munţilor Meseșului aduc dovezi 
materiale de existenţa unei căi de comunicaţie (drum medieval) ce străbătea Măgura Priei. Astfel, aici au fost descoperite ruinele unui turn roman de 
apărare și semnalizare, cu rol de supraveghere a drumului sării (transportul sării dinspre centrul Transilvaniei de la Turda, spre valea Someșului, apoi spre 
Europa Centrală).

Brândușe din Măgura Priei
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Ghiocei din Măgura Priei
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În MĂGURA PRIEI (996 m.), vârful cel mai înalt al Munţilor Meseșului, în hotarul satului, în apropierea drumului judeţean 108G Cizer - Vânători, 
în locul numit „Purcăreaţă”, se ţine în fiecare an în a doua duminică a lunii mai, tradiţionala serbare câmpenească Măsurișul Oilor, manifestare culturală 
cu implicaţii adânci în viaţa socială a locuitorilor acestor meleaguri. Ca serbare câmpenească, Măsurișul a început în anul 1967, idee a regretatului fiu al 
satului Ioan Sonea, de a transfoma obiceiul împreunișului oilor într-o adevărată sărbătoare.
Creșterea oilor este o îndeletnicire străveche a locuitorilor de la munte. Din vechime, la Sângiorz (23 aprilie), sătenii își angajau păcurarii (ciobanii) 
care vor păstori turma până toamna târziu (de obicei până la Sf. Nicolae, 6 decembrie). Angajarea acestora era și mai este făcută și astăzi de către 10-12 
gospodari, care deţineau cel mai mare număr de oi, „gazde de păcurari”. Plata păcurarilor se facea mai mult în bunuri, uneori se percepeau și bani. În 
ziua stabilită pentru „măsuriș, oilor li se dădea drumul în turmă dimineața, mieii erau „înţărcaţi”. După masă, în jurul orelor 4-5, fiecare deținător de 
oi mergea la locul unde era stabilită stâna („staulul”). Femeile se așezau în rând, cu vasele pregătite pentru muls. Responsabilii turmei verificau vasele, să 
nu fie apă în ele.
Începea mulsul. Bărbatul și copiii prindeau oile din staul și femeia le mulgea. Apoi șeful de stână, într-un ciubăr mare, măsura laptele fiecăruia, începând 
cu cel care avea mai multe oi. Măsuratul se făcea cu: cupa (1 l), itia (0,5 l), fărtaiul (0,25 l) și împunsura (0,5 din fărtai).

„Răstănirile” (răstigniri) – cum sunt numite în Sălaj, veghează satele și le feresc de orice rău, dat fiind faptul că, în mentalitatea populară spaţiul terestru 
este organizat concentric, circular, spaţiul casei, al curţii și grădinii, este masiv umanizat și, receptat ca familiar.
Spaţiul satului este la fel de familiar datorită atributelor de socializare, spaţiul livezilor și a terenului arabil din jurul satului însă nu mai este atât de bine 
protejat și poate fi ”atacat” de spirite rele, fapt care se accentuează în cazul spaţiilor neagricole din hotarul satelor, a fâneţelor și al pășunilor, acolo unde 
spiritele necurate pot umbla în voie; de aceea, aici, în aceste spaţii interstiţiale, dintre așezări, este nevoie prin excelenţă de o răstignire protectoare.
Crucea este un simbol vechi folosit cu mult înainte de apariţia creștinismului, dar care a căpătat conotaţia actuală odată cu răstignirea Mântuitorului, 
pe Dealul Golgotei (acolo unde conform legendelor iudaice ar fi fost îngropat și primul om, Adam). Termenul ”cruce” vine din latinescul ”crux” care 
înseamnă însă stâlpul vertical (crux simplex) de lemn, fără traversa orizontală (patibulum) pe care mulţi condamnaţi la moarte erau răstigniţi.

Răstignire

Panorama Magura Priei
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 Fondul turistic natural este reprezentat de peisajele montane ale Meseșului, de pitorescul văilor Cizer, Valea Boului și a afluenților lor, de 
armonia vegetației și a reliefului și nu în ultimul rând de prezența unei faune de excepţie. 
 Folclorul și obiceiurile strămoșești ale românilor de pe aceste meleaguri fac din Cizer un areal de convergență turistică de necontestat.

Traseu de pe Valea Cizerului

Valea Cizerului
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Satul este reședință de comună, cu așezare în nordul județului, având în vecinătate comuna 
Hodod din  județul Satu-Mare. Satele aparținătoare mai sunt Archid și Chilioara. Distanta 
faţă de reședinţa de judeţ este de 23 km pe drumul DJ 110A, care duce prin Guruslău și 

apoi pe D.N.1F la Zălau.
  Așezările comunei urmează cursul văilor Coșeiului și Chilioarei care împreună cu Na-
dișul își îndreaptă cursul spre nord-vest întâlnind râul Crasna în apropiere de Supuru de Jos. Cea 
mai mare înălţime de pe teritoriul administrativ o are Măgura Chilioarei - 372 m.
 Prima atestare este datată 1299 sub denumirea de Kusal (Doc.Rom. C.:471), 1405 Ku-
saly (Bánffy I:483),  1591 Kusalj, Kussally, Kusaj (Petri III: 734), 1750 Kosaj, 1838 Kosej, Kosely, 
1850 Kusalyi, Coșei (Bul. 85), 1900 Kusaly, 1930 Coșeiu, 1966 Coșeiu.
     Manuscrisele vechi latinești de care se leagă și numele lui Ilosvai Selymes Péter pome-
nesc de o localitate cu numele de Kusalkö, dar fiind probabil nedatate sau nesigure această formă 
nu apare în șirul anilor care consemnează modificările fonetice ale numelui satului. După părerea 
lui Kiss Lajos originea numelui vine din slava veche și poate fi un nume de familie.
Este interesant că nimeni n-a observat că formele sale diferite au aproape același sens, însemnătate. Caierul cu fibrele sale încurcate: Guzsaly, forma ceva 
mai evoluată de încâlcit, încurcat -  kusa  și de ce nu coș, care la rândul său este produsul împletiturii și îndoiturilor. Aceasta nu exclude însă ipoteza 
privind proveniența toponimului de la un nume de familie la care s-au referit autorii de mai sus. Petri Mór în „Monografia județului Sălaj“ amintește de 
un conducător maghiar pe nume Kusaly, care ar fi fost omorât în 904 și de la a cărui nume ar proveni  numele satului. 

 Biserica reformată din localitatea Coseiu este monument istoric. Ea a fost construită în anul 1422 ca biserică 
catolică și după reformă a suferit de-a lungul anilor mai multe modificări. Arta gotică este reprezentată prin arhitec-
tura ușii din partea de vest, care provine din epoca de înflorire, formele capitelurilor coloanelor și bineînțeles configu-
rația și dimensiunile contraforturilor din colţuri fac din aceasta un semnificativ reprezentant al artei gotice din Sălaj. 
Biserica reformată cât și vechea cetate Heges, reprezintă  repere turistice, care ar trebui valorificate și mai mult.

 

 

 ARCHID

 Situat la limita nordică a județului, hotar în hotar cu localitatea Lelei, într-o depresiune a 
văilor Coșeiului și Chilioarei ce se varsă în Nadiș, Archidul s-a bucurat întotdeauna de poziția sa privile-
giată. Este cu puţin mai mare decât celelalte două componente ale comunei și înregistra la recensământul 
din anul 2002, 509 locuitori din care 256 bărbaţi și 253 femei, toți maghiari.
 Atestat documentar de la anul 1368 cu denumirea de Erked, evoluția numelui a ţinut mai 
mult de grafie de cât de pronunție, astfel că la 1543 se scria Erkewd (Petri:III), 1570 Erkefh (Kiss:423), 
1850 Artyid, 1854 Erked, Archid (Bul 85) 1915 Szilágyerked (H), 1930 Archid.
 Archidul a aparținut Cetății Hododului până la scrisoarea de donație a lui Báthory István din 
1584, de când istoricul localității coincide cu istoricul celorlalte localități din scrisoare, deci a fost moșie 
a familiei Wesselényi aproape 300 de ani.
       Archidul a avut în jurul anului 1470 o capelă catolică din lemn, pe locul căreia  s-a construit 
începând din anul 1760, prima biserică reformată. Biserica de astăzi a fost construită în perioada 1869-
1885, din cărămidă (arsă acolo), prin conducerea maistrului Wolfarth Mihály din Baia Mare.  Lungimea 
construcției este de 26,5 m iar lățimea de 10,5 m.  Are două clopote  care au fost returnate în anii 1984 și 
1986. Acoperișul din șindrilă a fost înlocuit cu tablă în 1903 și apoi în 1962. Mai bine de o jumătate de 
secol preoții din Coșeiu au servit și la Archid, până în anul 1955, când biserica devine de sine stătătoare.
 Primul învățător al școlii confesionale din 1896, cu o sală de  clasă a fost Gyöngyösi Gáspár. 
Populația școlară cea mai numeroasă o întâlnim între anii 1968-1970, când 80% dintre cadre didactice 
erau calificate, învățători și profesori cu școală normală, dar din anul școlar 1978 elevii ciclului secundar mergeau la școala din Coșei cu clase de predare 
în limba română. În 1990 a reînceput  învăţământul cu  predare în limba maghiară și  acum elevii maghiari din Coșei fac naveta la Archid. Școala este 
veche. Acum se află în construcţie un nou local de școală cu 8 săli de clasă, în vederea desfășurării activităților școlare de la clasa I-a la a VIII- a.

 

Coșeiu

Biserica Reformată din Archid

Biserica Reformată din Coșeiu

Comuna Coșeiu
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 CHILIOARA

 Satul este așezat pe valea cu același nume în-
tr-o zonă pitorească, propice turismului pentru natura 
ademenitoare și frumoasele  tradiţii. Chilioara, cu toa-
te transformările petrecute în lumea satelor, a păstrat 
încă multe din obiceiurile și practicile de sărbători.
    Chirvai e un arhaism, cunoscut și răspândit 
aproape în toată ţara, preluat din limba germană cu 
sensul de hram, sărbătoare. Primul care a făcut aces-
te legături a fost Hatiton Tiktin, care îl explică prin 
Kirchweihe, cu sensul de sfințire a unei biserici, sau 
loc de biserică. Sărbătoarea anuală de hramul bisericii, 
prilej de amintire, de bucurie și petrecere s-a însoțit 
și cu târgul anual cu jocuri, dansuri, teatru de păpuși și plin de produse 
pentru  cumpărători. Aici s-au auzit și cuvintele germane Jahr și Markt  = 

Jahrmarkt și forma sonoră încetățenită a fost „iarmaroc”. Pentru a se observa și mai bine legătura prezentăm  forma  germană veche: „chirichwïhï”. 
     „Profesorul Iorgu Iordan (1963:233) pornind de la Tiktin, explică apelativul chilie, care stă la baza toponimului de faţă, cu sensul de celulă, 
locuinţa unui călugăr, călugărițe. Atestarea de la 1368, ne sugerează existenta unei chilioare  în care s-ar fi retras vreun călugăr sau călugărițe și care s-a  
transmis ulterior și asupra „așezării care s-a dezvoltat aici.” (Dic. Etm. Sălaj:109, Gh. Chende – Roman). În Chilioara ar fi existat o biserică de lemn care 

a fost vândută apoi și mutată, cu un car cu boi, în Doba Mică, comuna Dobrin.
Un alt punct demn de vizitat este Monumentul Eroilor din Regimentul 34 - 
Constanța - Divizia 9 Infanterie, căzuți eroic pe teritoriul localității Chilioara 
în luptele celui de-al II-lea Război Mondial la 18 oct. 1944 și în cinstea eroilor 
din localitatea Chilioara căzuți în Primul și al Doilea Război Mondial pentru 
apărarea și eliberarea României. Monumentul a fost construit în anul 2012 și 
inaugurat în data de 27 octombrie 2013.

 
 

 

 Dacă veți răspunde invitației noastre de a vizita comuna Coșeiu veți descoperi oameni harnici și primitori, ce au ca și ocupații principale în 
comună agricultura și construcțiile, pe teritoriul comunei noastre existând o veche mină de calcar și o serie de pivnițe construite din vremea dacilor 
precum și un tunel înfundat. Iubitorii de natură pot vizita și Pădurea Hegyes unde se pot bucura de o priveliște frumoasă, aer curat și niște timp petrecut 
în natură.

Monument Chilioara

Biserica Ortodoxă din 
Chilioara

Chilioara
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Comuna Crasna este situată în centrul județului Sălaj, la 19 km de la reședinţa județului, municipiul Zalău. Comuna cuprinde 4 localități: Crasna 
– centru de comună, Marin, Ratin și Huseni. Suprafața totală a comunei este 6712 ha, din care 647 ha intravilan. Intravilanul se împarte pe loca-
lități în felul următor: Crasna – 323 ha, Marin – 143 ha, Ratin – 104 ha, Huseni – 78 ha. Crasna este așezată pe direcția Zalău-Șimleu Silvaniei. 

De asemenea există șosea asfaltată și în direcția Crasna- Ciucea.
 Crasna are un istoric local important: Cetatea Crasna, așezare formată în jurul cetății, apoi comitatul Crasna denumit după numele râului, care 
semnifică „apă frumoasă”. Cuvântul provine din limba slavă: crasna- frumos, plăcut.
 Date despre așezarea geografică a localității găsim într-o scrisoare din 1251 „…hotarul începe de la apele Crasnei în două direcții, una spre 
Pericei, alta spre Șimleu. De la cetatea Crasnei hotarul se îndreaptă spre Ratin, și se întinde spre biserica din Șimleu, apoi spre Nușfalău”. Pe baza acestei 
scrisori Cetatea Crasnei se află între Șimleu, Pericei și Ratin.
 Primele date despre comitatul Crasnei găsim în Varadia Regestrum în care se vorbește despre comunele de iobagi aparținătoare cetății Crasna. 
Deoarece structura cetății coincide cu cele organizate de regele Ștefan cel Sfânt, putem presupune că ele s-au format deodată, la începutul secolului al Xl-
lea. Conducerea comitatului era asigurată de persoane de rang cum ar fi: curialis comes, maior exercitus, maior civitas, iobagi (jeleri).
 Cetatea Crasna era o instituţie economică, administrativă, militară și judecătorească cu zece moșii aparținătoare, dintre care cele mai impor-
tante erau Bădăcin, Boghiș, Ban, Cizer și Horoat. Între anii 1450-1470 primește rang de oraș, locuitorii fiind moșieri, nobilime mică, iobagi, se dezvoltă 
industria meșteșugărească iar piețele săptămânale și târgurile de animale devin vestite.
 La 15 iulie 1609 domnitorul Rakoczi Gabor a aprobat pentru orașul Crasna dreptul de a ţine târguri și de a încasa taxă pentru loc de la vânză-
tori.
 În deceniul al șaptelea al secolului XVII luptătorii conduși de Thököly Imre aici și-au găsit adăpost, iar în răscoala condusă de Rákóczi Ferenc 
al ll-lea au luat parte și nobilii din Crasna. În 1876 se desființează comitatul Crasna, orașul devenind una din cele 6 plase ale județului Sălaj, cu oficiul 
judecătoresc.
 Una dintre cele mai frumoase așezări sălăjene, Crasna, a fost înzestrată cu un relief deluros specific, cu construcții tradiționale, cu obiceiuri și 
petreceri cu vin și oameni petrecăreți, care iubesc cântecul popular.
 Localitatea de reședință a comunei este străbătută de râul cu același nume, care se varsă în lacul de acumulare artificial construit pe teritoriul 
comunei. Lacul de acumulare sau Barajul, așa cum îl numesc locuitorii, este sursa apei potabile pentru mai multe localități din jurul comunei, inclusiv 
pentru reședinţa de judeţ, Zalău. Acesta oferă o atmosferă plăcută multor turiști, în special amatorilor de pescuit, dar zona lacului, fiind una cu caracter 
turistic în dezvoltare, este ideală și pentru weekenduri de tip camping sau pentru excursii de scurtă durată.
 Dealurile cu vii, unde se află aproape 1000 de pivnițe și căsuțe de vacanţă, sunt o atracţie deosebită pentru turiștii sosiți aici.
 Comuna adăpostește numeroase obiective turistice, istorice și culturale ce merită vizitate.
  Biserica reformată, monument construit în secolul al-XIV-lea, este singura de factură gotică din județul Sălaj. Până în jurul anului 1530 a fost 
biserică romano-catolică. Tavanul casetat din lemn a fost pictat de Pataki Asztalos János în anul 1736, fiind reprezentate stema localității, plante și animale 
biblice. În curtea  bisericii reformate se află Monumentul închinat eroilor căzuți în cele două războaie mondiale, dezvelit în 8 septembrie 1996 având 
textul în română și maghiară: „Populația Crasnei vă aduce un pios omagiu tuturor care v-ați dat viaţa pentru libertate.“
 Monument In memoriam ifj. Cserey Farkas, dezvelit în 21 decembrie 1997 - în faţa Bisericii Catolice
 Monument dedicat Revoluției și luptei pentru libertate din 1848-1849, ridicat de Pákai Ferenc și dezvelit la 2 oct. 1999
 Monumentul în onoarea lui Nicolae Titulescu, declarat cu acest prilej cetăţean de onoare al localității Crasna. Monumentul, ridicat în pe-
rioada interbelică, amplasat în faţa Centrului de Sănătate (pe atunci judecătorie și prefectură), reprezintă harta României Mari, încadrată sus de globul 
Pământesc înconjurat de un brâu cu inscripția: Jus et lex pro patria, iar jos de un text care reproduce un fragment dintr-o cuvântare celebră rostită la Liga 
Naţiunilor de către Nicolae  Titulescu: „Hotarele actuale ale României sunt rezultatul evoluției de veacuri a unei idei de dreptate, procesul stabilirii lor este 
definitiv sfârșit. La orice încercare de a-l reîncepe, în numele întregului neam românesc, eu răspund: Nu! Nu! Niciodată!“.
 Statuia poetului Petőfi Sándor în parcul din faţa Casei de cultură, realizată de Lőrincz Lehel
 De asemenea comuna găzduiește și două instituții de cultură:  
 -Muzeul satului - a fost inaugurat în anul 2007. Clădirea este în proprietatea Primăriei Comunei Crasna. Aici sunt expuse peste 100 de obiecte, 
majoritatea donate de localnici și repartizate în trei încăperi amenajate în stil tradiţional. În acest muzeu al satului au fost adunate toate amintirile unui 
trecut nu prea îndepărtat, pentru a fi păstrate și prezentate generațiilor viitoare. Vizitatorii pot vedea aici obiecte de uz cotidian, mobilier și porturi popu-
lare. Exponatele cele mai vechi fiind o sapă și o teacă de lemn, pe care este inscripționat un an.

  - Biblioteca Memorială Cserey Farkas inaugurată cu ocazia primei ediții a Zilelor Crasnei (3-4 octombrie 1998), amenajată în incinta Bibli-
otecii Comunale.
 De asemena în fiecare sat aparținător pot fi regăsite numeroase lăcașuri de cult de diverse confesiuni: ortodoxe, catolice și reformate și nume-
roase monumente dedicate eroilor căzuți, printre acestea se numără: 

- Biserica Ortodoxă de la Huseni, biserica de piatră (secolul XIX), 
- Monumentul eroilor căzuți din Huseni 
- Biserica Ortodoxă Sf. Mihail și Gavriil din Marin,  fost construită în perioada 1948-1949
- Biserica Română Unită (Greco-Catolică din Marin sfințită în 21 noiembrie 1998 cu hramul Intrarea în Biserică a Preacuratei Fecioare Maria
- Monumentul eroilor, din Marin dezvelit în 25 octombrie 1976, ridicat în cinstea eroilor căzuți în cele două războaie mondiale. Pe placa come-
morativă sunt inscripționate numele celor 48 de eroi căzuți în cele două mari conflagrații.
- Monumentul eroilor din Ratin   
 

Comuna Crasna
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  Panorama și tradițiile oferă oaspeților noștri impresii de neuitat. Facem totul ca această moștenire să fie păstrată, cunoscută și pro-
movată pentru generaţiile următoare. Este un privilegiu să crești în spațiu unei astfel de moșteniri, dar în același timp este un sentiment nobil când te 
atinge spiritual acestor tradiţii și din partea localnicilor primești impresii care devin hotărâtoare și de neuitat.

 TRADIȚII ȘI CULTURA:

 În 1990 s-a organizat formația de dansuri populare Bokreta, drept urmaș a formației Gyöngyös Bokréta care funcționa în anii 40 al secolului 
XX și se bucura de faimă internaţională. Membrii formației sunt elevi și tineri din Crasna îndrăgiți de locuitori, iar spectacolele lor se bucură de succes 
atât în comună, cât și în afara ei. Cu sprijinul administrației locale reprezintă localitatea la diferite festivaluri în ţară și în străinătate. Formația Bokréta 
este gazda serilor tradiționale ale dansului popular organizate anual, de Câșlegi, Rusalii și de ziua onomastică Katalin (25 noiembrie).
 Un alt factor important al vieţii culturale locale îl constituie activitatea echipei de teatru Tinikomédiások, înființată în anul 1999, formată din 
elevii de liceu. Echipa își propune preluarea și continuarea tradițiilor teatrului amator din Crasna, care datează încă de la începutul secolului XX. Văzând 
activitatea și rezultatele obţinute de echipa Tinikomediasok, s-au mobilizat și elevii din clasele V-VIII. Astfel în anul 2006, s-a înființat echipa Amarilla, 
care în decursul anilor a obţinut numeroase premii și distincţii. Activitățile de teatru școlar constituie o formă importantă și puternică a formării conști-
inței comunității. Putem afirma, fără teamă de a greși, că cele trei echipe de teatru sunt consulii culturali ai Crasnei, oriunde își dau concursul.

 LEGENDA OROIESILOR DIN CRASNA

 În centrul comunei Crasna este ridicat un edificiu care datează de pe la 1240, actualmente Biserica Reformată. Legenda spune că edificiul care 
are întărituri și turn cu evidentă tentă medievală a fost construit de un neam de oameni care se numeau oroieși. Aceștia măsurau 2,5 metri sau chiar mai 
mult în unele descrieri, și erau de profesie mineri sau lucrau în cariere de piatră. Oroieșii au făcut un lanţ de oameni atunci când au construit biserică și 
au dat piatra din mână în mână de la carieră până în Crasna unde au ctitorit o biserică, care deși reconstruită, și azi păstrează stilul unic și nemaiîntâlnit 
în zonă. Ușile sunt masive din lemn, iar construcția este impresionantă cu o boltă arcuită și pietre mari care într-adevăr numai un neam de uriași le-ar fi 
putut ridica.
 Oamenii locului povestesc că ultimul oroieș care ar fi trăit 250 de ani, ar fi fost bătrân și orb. Curios din fire, un sătean ar fi vrut să dea mâna cu 
el, deși fusese sfătuit să se ferească de forța lui pentru a nu-i rupe mâna ca pe o creangă uscată. În ultima clipă, săteanul curios a întins fierul de la plug, pe 
care oroieșul bătrân și orb l-ar fi strâns îndoind fierul cu ușurinţă. Biserica stă mărturie și astăzi, iar oamenii locului povestesc cu multă trăire de neamul 
oroieșilor, ca și cum ar fi încă printre noi.

Biserica Reformată

Monument istoric 2

Biserica Reformată 2

Tinikomediasok

Biserica Ortodoxă Sfântul 

Ioan Botezătorul

Muzeul satului Crasna

Centru de informare 
turistica

Bokreta

Monument istoric

Pâinici de Crasna
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Cu o suprafață de 74,16 km², comuna Creaca este situată în zona de contact dintre Munții Meseșului, Dealul Dumbrava și Depresiunea 
Almaș-Agrij. Dealul Dumbrava este puntea de legătură dintre culmea Meseșului și horstul cristalin al Țicăului, valea Ortelecului fiind cea care 
desparte cele două unități. Comuna Creaca este alcătuită din 9 sate: Creaca – sat reședință de comună situat la o distanță de 17 km față de 

municipiul Zalău, Borza, Brebi, Brusturi, Ciglean, Jac, Lupoaia, Prodănești și Viile Jacului.

            1. BISERICILE DE LEMN

1.1. Biserica de lemn din Brebi Datează din anul 1759. Aceasta este una din lucrările semnate de meșterul 
de biserici Breaz Ion din Gilău. Conform inscripției de pe fruntarul prispei, chiar deasupra intrării, biserica 
a fost ridicată în anul 1759. Iconostasul este datat pe una din icoanele împărătești din 1780. Pentru istoria 
acestei construcții este importantă pisania din altar, care ne informează următoarele: ‘’, 1852. Acesta sântă 
beserică sau lărgitu și de totului reinoitu, fiindu parocu giorgie popa tineru. Primi coratori Crăciunu 
Bălănenu, Aleise Duma și la facere corului, Văselie Surdul în anno 1860. ‘’ Așadar, biserica a fost lărgită 
în anul 1852, iar corul a fost făcut în 1860. Pictura a fost refăcută după lărgirea bisericii. Biserica a fost 
restaurată în 1975-1976.

1.2. Biserica de lemn din Jac A fost construită în anul 1756, în locul celei vechi, a cărei mărime și tehnică 
constructivă a fost păstrată de meșterii constructori. Biserica este construită în întregime din bârne de stejar. 
Ancadramentul ușii de intrare este ornat cu frânghii și motive geometrice, terminându-se în rozetă pe partea 
de jos. Pictura interioară realizată în 1894 a dispărut prin ștergere sau văruire, doar câteva chipuri biblice 
au mai rezistat pe peretele de vest al pronaosolui. Acoperișul este de șindrilă, refăcut în anul 2010. Pe partea 
vestică a acoperișului se înalță turnul clopotniță cu foișor deschis.

1.3. Biserica de lemn din Creaca Este datată din secolul XVIII, 
însă nu se cunoaște data construirii. Conform tradiției, biserica 
urmând vatra satului a fost mutată de trei ori, ajungând în 
acest loc în 1600. În forma actuală, atestată ca ortodoxă, este amintită în perioada 1760-1762. Biserica este 
acoperită cu șindrilă, turn cu ferestre dreptunghiulare și prispa cu arcade, sprijinite pe stâlpi. Ancadramentul 
ușii de intrare este ornat cu frânghii și rozete. Pictura realizată de Ioan Pop din Românași este deteriorată și 
acoperită cu icoane și ștergare.

1.4. Biserica de lemn din Brusturi A fost construită în 1701, 
din bârne de stejar. Are plan dreptunghiular, pronaosul și altarul 

au tavan drept, iar naosul tavan boltit. Turnul clopotniță ce se ridică deasupra pronaosului este scund, 
cu foișor, bătut în cuie de lemn și fleșă pe contur poligonal, de dimensiuni reduse. Bolta naosului este 
împodobită cu rozete, pictura s-a păstrat doar în fața altarului pe două registre. A fost pictată toată biserica, 
dar ploile au șters cândva o parte din pictură. Pe pereții naosului se pot distinge chipurile sfinților. Din altar 
s-a șters pictura de pe boltă, păstrându-se numai pe pereți. Autorul picturilor este cunoscutul pictor de 
biserici Ioan Pop din Românași.

1.5. Biserica de lemn din Prodănești A fost construită în anul 1730. Dimensiunile ei foarte reduse 8,5 x 
3,5 o situează printre cele mai mici biserici de lemn din Sălaj. Este acoperită cu șiță iar ancadramentul ușii 
de intrare este decorat cu motivul frânghiei. Partea de jos a ancadramentul trecerii din pronaos în naos, este 
decorat cu o amplă compoziție din rozete petalate și romburi. Din păcate pictura interioară a fost distrusă. 
Doar pe alocuri se pot distinge forme din petele de culoare rămase pe pereți. Pe iconostas pictura a rezistat 
mai bine intemperiilor, dar este acoperită cu ștergare și icoane. Biserica a fost renovată în 1939 și restaurată 
între 1999-2005, când a fost și strămutată pe actualul amplasament.

1.6. Biserica de lemn din Borza A fost construită în anul 1758, de meșterul Ion Breaz din Gilău. Este o 
bisericuță cu acoperiș de șiță cu pante mari, și o clopotniță scundă cu foișor, ale cărei arcade sunt decorate 
cu cuie de lemn. Pe pereți apare motivul frânghiei. Două rânduri de frânghii încadrează romburile cioplite. 
Prispa a fost construită pe latura de sud. Pe fiecare stâlp a fost realizată o rozetă. Ancadramentul ușii de 
intrare este decorat cu frânghii și romburi, la fel și ușa de intrare din pronaos în naos, unde mai apar și 
rozete la bază și colțuri. Pictura interiorului a suferit din cauza reparațiilor întârziate la acoperiș. Se pot 
distinge scene din viața lui Hristos, chipuri de mucenici, sau motive florale. Pe iconostas a fost pictată 
răstignirea și suita apostolilor.

Biserica de lemn din Brebi

 Biserica de lemn din Jac

Biserica de lemn din Brusturi

Biserica de lemn din Creaca

Biserica de lemn din Prodănești

Biserica de lemn din Borza
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2. Piatra Lată Se găsește în partea de NE a satului Jac pe valea Lencii. Este alcătuit dintr-un monolit înalt de 
aproximativ 25 de metri și lat de 15 metri. Piatra Lată prezintă interes turistic atât ca resursă peisagistică, cât 
și istorică, aceasta fiind în perioada romană carieră de piatră utilizată în castrele romane pentru construirea 
diverselor artefacte.

3. Piatra Vulpii Reprezintă urmele unei fortărețe militare din 
Evul Mediu timpuriu utilizată pentru supravegherea și apărarea 
trecătorii ‘’Poarta Meseșană’’. Obiectivul turistic se găsește pe 
teritoriul satului Jac, în partea stângă a Văii Pomătului, pe culmea 
dealului Cămini.

4. Biserica rupestră Pemnița Monului (Chilia Rupestră) 
Se găsește la marginea cătunului Viile Jacului și face parte din 
multele sihăstrii sătești descoperite pe teritoriul țării noastre, 
prezente încă din zorii creștinismului. Dimensiunile bisericii 

rupestre sunt de 2,5 x 3,5 m și este atestată în perioada aproximativă a secolelor XI-XIII d. Chr.

5. Muzeul satului Borza A fost înființat în anul 2014 în 
locația școlii din localitate prin strădania învățătorului Ience 
Traian. Muzeul conține două secțiuni: o expoziție de icoane pe 
sticlă realizate de către pictorul clujean de origine din Borza, 
Ioan Cozma și o expoziție etnografică cu piese strânse de-a lungul vremii de învățătorul satului.

6. Casa muzeu ‘’Radio Nostalgia’’ Se găsește în localitatea 
Brusturi și reprezintă o locație deschisă vizitatorilor în care 
inginerul Florian Ungur a adunat și expus un impresionant 
fond muzeistic grupat pe mai multe secțiuni: manipulatoare 

Morse, publicistică radio, aparate de măsură și control, heraldică radio și o galerie a aparatelor de epocă. 
Muzeul oferă posibilitatea practicării unui turism de informare și cunoaștere, turiștii putând găsi aici 
informații despre istoria radioului sau să fie inițiați în tainele acestui sistem de comunicație.

7. Șura de la Jac Colecția etnografică ce cuprinde obiecte vechi 
adunate și care poate fi vizitată de cei care doresc să retrăiască 
timpul bunicilor noștri.

8. Odaia țărănească O colecție etnografică ale cărei baze au 
fost puse în 2016. Frumusețea patului cu perini, costumele 
populare expuse, blidele de lut, șterguri, obiecte de uz 
gospodăresc, biblii vechi de peste 100 de ani, vase de ceramică, 
un război de țesut sunt câteva dintre obiectele ce pot fi admirate 
în Odaia situată în incinta Căminului Cultural, în care este 

reconstituit un interior de casă țărănească specific zonei.

9. Cerdacul cu lavandă Este o poveste de viață, locul unde 
domnesc emoția și binecuvântarea pământului. Când 
deschideți porțile albastre, pășiți într-un univers aparte, cu mult parfum de lavandă, descoperiți culori care 
îmbracă în lumină ruinele de odinioară și vă bucurați de simplitatea vieții la țară care îmbie la visare.
 Cei 100 de ani ai Cerdacului răsună de ecourile carelor romane din impunătorul Castru Roman de 
la Porolissum, care veghează pe culme pe deal, și de legende ale Drumului Sării ce trece prin fața căsuței cu 
porți albastre.

Piatra Lată

 Piatra Vulpii

Biserica rupestră Pemnița Monului

Muzeul Satului Borza

Șura de la Jac

Conacul cu lavandă

Odaia Țărănească

Casa muzeu ‘’Radio Nostalgia’’ 
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Comuna Crișeni este situată pe valea Zalăului, în partea central-nordică a județului Sălaj, la o distanţă de 5 km nord de municipiul Zalău, este 
amplasată la contactul Depresiunii Zalăului cu Depresiunea Sălajului, fiind compusă din localitățile: Crișeni, Gârceiu, Cristur-Crișeni. Aceasta 
are o suprafață de: 3277 ha dintre care  528 ha teren intravilan și 2749 ha în Extravilan, pe teritoriul comunei existând o populație de 2720 

locuitori,  861 gospodării și 850 de locuințe. Din punct de vedere a delimitării, comuna noastră se învecinează cu următoarele comune: Hereclean - la 
vest, Dobrin - la nord  Mirșid - la est.
 Localitatea Crișeni a fost menționată pentru prima dată în anul 1387, sub denumirea de Tothaza. Satul Cristur – Crișeni apare menţionat 
în anul 1378, sub denumirea de Kereztur. Satul Gîrceiu a fost amintit ceva mai târziu, respectiv în anul 1405, sub denumirea de Gercsen.  De-a lungul 
timpului satul Crișeni a purtat mai multe denumiri : Czigányvaja (1387), Cigán, Czigán (1409), Chigány (1546), Ţigani (1854). A mai purtat și numele 
de Oaia (Vaja în germană, 1601).
 Satul Crișeni a luat fiinţă în momentul în care populația de naționalitate română din două sate vecine, Creicuța si Orășel, s-au alăturat comu-
nității de romi stabilită pe vatra actualului sat, adăpostindu-se de invazia hoardelor barbare. În ceea ce privește satul Gârceiu, prima atestare documentară 
apare în anul 1405, când apare sub numele de Gercsen, Gherchyn. În decursul timpului a mai purtat și alte nume: Georchyeon 1413, Georchen 1556, 
Goresony 1733, Gorcson, Girciu 1854 și Gircei 1966. 
 Localitatea Cristur este atestată documentar în anul 1378.
 Dintre evenimentele mai importante enumerăm:
         o 1341 - Atestarea documentară a satului Oaia (Villa Vaja) actualmente parte componentă a localității Crișeni;
         o 1378 - Atestarea documentară a satului Cristur
         o 1387 - Atestarea documentară a satului Crișeni ( Czigan -vaja ) care apare menţionat ca aparţinând de cetatea Cheud (AranyosJ
         o 1405 - Atestarea documentară a localității Gârceiu
         o 1571 - A fost întărit dreptul de vama a satului Crișeni așezat pe drumul prin care se aducea sarea de la Ocna Dej spre Șimleu Silvaniei
         o 1575 - Lespedea de piatra data cu acest an atesta existenta bisericii, reformate din satul Cristur
         o 1592 - Cea mai veche informație despre biserica reformată din Gârceiu
         o 1600 - Pustiiri tătărești
         o 1647 - Se construiește un castel în localitatea Gârceiu
         o 1720 - Se introduce cultura vitei de vie in satul Gârceiu
         o 1732 - încep matricolele in satul Gârceiu ( registrele de stare civilă, ale botezurilor, căsătoriilor și morților)
         o 1762 - Satul Gârceiu capătă dreptul de a tine târg
         o 1773-1774 - Se construiește o nouă biserica romano-catolică la Gârceiu
         o 1895 - Are loc marele recensământ agricol în acest an satul Oaia este alipit satului Crișeni
         o 1876 - Comuna Crișeni este inclusă in nou înființatul Comitat Sălaj - Plasa Zalău
         o 1894 - Se construiește o nouă biserica de zid la Crișeni înlocuită cu alta apoi in anul 1989
         o 1910 -1914 S-a edificat o școală confesională din zic la Crișeni
         o 1918 - Se reînființează învăţământul in limba romana
         o 1934 -1938 - Se realizează o serie de lucrări edilitare în satele comunei
                 - Se interzice construirea de case fără autorizație
   -Se descoperă zăcăminte de gaz metan la Crișeni
         o 1948 - Trecerea populației de la religia greco-catolică la religia ortodoxă
         o 1950 - Comuna Crișeni este arondată din punct de vedere administrativ la Raionul Zalău, Regiunea Cluj
         o 1965-1970 Are loc electrificarea satelor comunei

Panoramă Crișeni

Comuna Crișeni
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         o 1968 - Reînființează Județul Sălaj, Comuna Crișeni devenind din punct de vedere administrativ în forma actuală

 4. MONUMENTE ISTORICE

 In Comuna Crișeni exista doua monumente istorice de clasa B, clasate in Lista Monumentelor istorice 2010:

 SJ -1 - S- B- 04881 - Așezare din perioada Neolitică în satul Criseni, zona Măzăriște
 SJ-II- m-B - 05045’- Biserica Reformata a satului Cristur-Criseni, datând din sec XVI cu turn din anul 1756, transformat in sec XX

 7.CULTE RELIGIOASE
   o ortodoxă
   o reformată
   o baptistă
 8.ETNII
  o maghiară
  o romă
 9.PENSIUNI EXISTENTE
   o Pensiunea „Colina” Criseni - tel: 0763 656 129
   o Pensiunea „ La trei brazi” Gârceiu - tel: 0756 561 568
 16. APE TERMALE
 Perimetrul geotermal Crișeni ( Ștrand). Apa geotermală cu temperatura de + 25 C cu multiple proprietăți terapeutice. 
 Populația comunei număra la ultimul recensământ 2.443 locuitori, structurată din punct de vedere etnic după cum urmează: 63,81% români, 
32,13% maghiari și 4,06 % rromi. 
 Economia comunei este una bazată pe servicii, pe activităţi de mică producţie artizanală, comerţ, agricultură și – nu în ultimul rând, pe turism. 
Localitatea Crișeni este  atractivă din punct de vedere turistic. Baza sportivă  reprezintă locul ideal pentru petrecerea timpului liber. Un obiectiv turistic 
care nu trebuie ocolit este biserica reformată, monument istoric și de arhitectură, din localitatea Cristur – Crișeni ( secolul XVI). 

Biserica Reformată Cristur-Crișeni

Poartă tradițională Madona din CrișeniNoua Biserică Ortodoxă din Crișeni

Vechea Biserică Ortodoxă din Crișeni Casă tradițională din Crișeni Formațiuni calcaroase din comuna Crișeni
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Situată în partea de N-E a judeţului Sălaj, la o distanţă de 47 km de municipiul Zalău, comuna Cristolț are o suprafață totală de 4466 ha din care 
293,10 ha, suprafață de teren intravilan și 4172,90 ha extravilan. Pe teritoriul celor 4 localități cuprinse în comună, viețuiesc pașnic aproximativ 
1560 de persoane, cuprinse în 739 gospodării și 750 locuințe. De asemenea în cuprinsul comunei există trei grădinițe și patru școli, gata oricând 

să pregătească tânăra generație pentru a descoperi lumea din jur și tainele vieții și a cunoașterii. 
 Satul Cristolț este atestat pentru prima dată într-un document oficial în anul 1554, sub numele de Nagy Kerestolcz. Satul Muncel a fost atestat 
la scurt timp după Cristolț, în 1557, în timp ce prima mențiune documentată despre satul Văleni datează din anul 1954.
 Pe lângă potențialul peisagistic al zonei, sporit de cele două  piscuri Nadiș și Pietrosu cu o cotă de peste 600 m, ce sunt împodobite de păduri 
de foioase, comuna noastră deține și o serie de obiective antropice cum ar fi:    
           Biserica de lemn “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Poiana Onții, construcție din 1780.
           Biserica din lemn “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, monument istoric din localitatea Muncel, ce datează din secolul al XVIII-lea.
           Cele două piscuri Nadiș și Pietrosu cu o cotă de peste 600 m, împodobite de păduri de foioase.
         Ziua comunei - prima duminică după 15 august (Adormirea Maicii Domnului).

Fântână cu cumpănăCase tradiționale din Cristolț

Biserica de lemn din satul Poiana Onții
Biserica ortodoxă din Cristolț

Poartă tradițională din Cristolț

Comuna Cristolț
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Comuna Cuzăplac este situată în partea de sud a județului Sălaj, la  hotarul cu județul Cluj, în depresiunea Almașu-Agrij, subdiviziune a Podi-
șului Someșan.
 Comuna Cuzăplac are în componența sa 8 sate: satul Cuzăplac- reședință de comună  și satele :Cubleșu, Gălășeni, Mierța, Petrindu, Rugi-

noasa, Stoboru și Tămașa.
 Comuna Cuzăplac este una din localitățile străvechi  ale cărei pământuri au găzduit de-a lungul timpului numeroase civilizații. Toporul de 
piatră descoperit la Gălășeni, atestă prezența omului încă din Epoca de Piatră, cele 3 săbii găsite în Stoboru, aflate azi la Muzeul de istorie a Transilva-
niei, dovedește că oamenii au populat aceste  zone și în timpul Epocii Bronzului.
 Prin comuna Cuzăplac au trecut și strămoșii noștri romanii, dovada  existenței acestora este drumul roman sau cum îi spun localnicii „Dru-
mul lui Traian“ care începe de la Castrul roman „Optatiana“ din Sutor ,  se continuă peste Valea Almașului, unde astăzi se mai văd încă dalele de 
piatră din albia râului, și duce spre satul Cubleșu, urcând spre pădurea ce duce spre satul Șardu, județul Cluj.
 În cadrul comunei Cuzăplac există două tipuri de obiective turistice :
 Unul dintre ele este bazat pe capitalul natural, care este reprezentat de nămolul terapeutic de la Stoboru -turba vitriolică de la Stoboru 
este indicată în tratamentele sub formă de împachetări  pentru cure reumatismale de tip cronic inflamator, cronic degenerativ, a PSH în faza acută și 
cronică, a stărilor postraumatice ale aparatului locomotor .
 Cea de a doua formă  de obiectiv turistic o reprezintă capitalul antropic al comunei.
Principalele obiective turistice de tip antropic din cadrul comunei sunt:
1. Biserica reformată din piatră situată în satul  Petrindu-monument de arhitectură, datând din secolul XV, înscrisă pe lista monumentelor 
istorice;
2. Biserica de lemn „Învierea Domnului“ din Cubleșu, aflată pe lista monumentelor istorice , se presupune că a fost ridicată în secolul al 
XVII-lea  și a fost pictată  în a doua jumătate a aceluiași secol;
3. Biserica de lemn din Mierța, datând din anul 1857 și care nu se află pe lista monumentelor istorice, dar este reprezentativă pentru mijlo-
cul secolului al XIX-lea;
4. Biserica de lemn din Stoboru, datând din anul 1715 și care nu se află pe lista monumentelor istorice;
 Datorită punctelor turistice pe care le deține comuna, aceasta ar putea fi inclusă într-un circuit cultural (turism religios) cât și turism medi-
cal.
 Faptul că în aproprierea comunei se află un punct de inserție  pe autostrada „Transilvania“, poate facilita accesul turiștilor  atât a celor din 
România, cât și a celor  care vin să viziteze România. 

Comuna Cuzăplac

Comuna Cuzăplac
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 Numele localităților aflate în administrație: Dobrin, Doba, Deleni, Naimon, Sîncraiu Silvaniei, Verveghiu

 OBIECTIVE TURISTICE:

 Pe teritoriul Comunei Dobrin pot fi vizitate următoarele obiective turistice:
 - Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din satul Doba - se află în localitatea Doba din județul Sălaj și a fost ridicată cel 
mai devreme în veacul al 17-lea. Conform tradiției, ea a fost adusă din satul vecin Chilioara, aceasta este una dintre cele mai mici biserici de lemn din 
Transilvania. De asemenea, în curtea bisericuței se află Mormântul soldatului necunoscut căzut la datorie în 1918 în cel de al doilea Război Mondial dar 
numele lui s-a pierdut în negura istoriei.
 - Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din satul Dobrin, Biserica din lemn a fost târnosită în anul 1720, ceea ce înseamnă 
că lucrarea a fost începută mult mai devreme. 
 Se urmărește  încadrarea într-un circuit turistic a celor două monumente de arhitectură și artă, de care conducerea comunei s-a îngrijit să le 
ocrotească prin reparaţii și refacere, în anul 1998, Biserica ortodoxă de lemn cu hramul Sfinții Arhangheli, secolul al XVI-lea din Doba și în anul 2000, 
cea construita în 1720, de la  Dobrin, pentru a putea  folosi circuitul pentru un popas al vizitatorilor și la alte locuri turistice pe lângă  care s-ar putea 
dezvolta pensiuni unde tradiția artei culinare a localnicilor și vinul bun să poată fi puse în valoare. 
 În anul 1999, la Naimon, s-a inaugurat Casa Memorială “Marton Gyula”. Márton Gyula (1916 - 1976) – lingvist, profesor universitar, 
cercetător dialect, născut în satul Naimon, Comuna Dobrin unde se găsesc însemnate publicații din operele sale, precum și unele manuscrise nepublicate. 
 - Biserica reformată din Sâncraiu Silvaniei, despre care se presupune că a fost construită în anul 1347. 
 Zonele pitorești, peisajele și aerul nepoluat curat, codrii din împrejurimi sunt o binecuvântare, o adevărată bogăție. 

 ELEMENTE DE PATRIMONIU:

- Situl arheologic de la Naimon, comuna Dobrin, punctul „Balvanyos”, la 800 m NNE de sat Neolitic 
- Așezare Sat Sâncraiu Silvaniei, Comuna Dobrin “Barázdahát” la capătul satului spre Cehu Silvaniei Epoca bronzului, Cultura Suciu de Sus 
- Situl arheologic din Sâncraiu Silvaniei, punctul „Laz”, la cca 1 km ENE de sat, în dreapta Văii Sălajului
- Biserica de lemn “Sfinții Arhangheli Biserica de lemn “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, satul Doba Mică, comuna Dobrin – sndul fârșitul 
secolul XVI
- Biserica de lemn “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Sat Dobrin, Comuna Dobrin 
Vestigii arheologice descoperite pe raza satului Doba 
- Tetradrahmă  (monetă din aur) emisă în anul 444 de Theodosius II (408 – 450),„Moneda a fost descoperită în anul 1958 și se află în patrimoniul 
Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău. Datează de la sfârșitul secolului III înainte de Christos – prima jumătate a secolului II înainte de Christos, 
descoperită întâmplător de Gál Carol în hotarul satului Doba Mare la locul numit Gogyon. 

Biserica de lemn din Dobrin

Casa Memorială “Marton Gyula”

Biserica de lemn din Doba

Potir aparţinând cultului reformat (loc. Verveghiu

Comuna Dobrin
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Comuna Dragu reprezintă o veche așezare sălăjană, pe teritoriul ei găsindu-se vestigii neolitice și construcții romane. Este situată în zona de nord-
vest a ţării, în Depresiunea Almaș-Agrij. Așezările comunei sunt situate in zona de contact a trei unităţi de relief reprezentative pentru județul 
Sălaj: Depresiunea Almaș- Agrij, Dealurile Clujului și Dejului și Dealurile Simișna-Gârbou. 

 Teritoriul administrativ al comunei are o suprafaţă de 87.91 km2, comuna Dragu având în componență localitățile: Dragu-sat reședinţă de 
comună, situată la o distanță de 44 km de municipiul Zalău; Adalin, Fântânele, Ugruțiu și Voivodeni. 
 Cu toate că urmele locuirii pe aceste meleaguri sunt prezente încă din cele mai vechi timpuri, localitățile aparținătoare comunei sunt 
atestate doar începând cu prima jumătate a secolului al XIV-lea (Dragu 1332-sub denumirea de Sacerdos de Dragu. Voivodeni-1320. Adalin-1733, 
Fântânele-1756 și Ugruțiu-1461). Această afirmație a noastră este susținută de numeroasele descoperiri arheologice făcute pe întreg teritoriul comunei 
noastre. Enumerăm mai jos doar câteva dintre acestea, oferindu-vă și câteva detalii despre aceste. 
 În locul numit “Pusta Mică”, în partea de sud a satului de reședință s-a descoperit o așezare rurală ce conținea urme de construcții, țigle, 
monede și fragmente ceramice. La 1 km, nord-est de sat, în punctul numit “Zăpodia de Piatră” s-au găsit un vultur de piatră și fragmente ceramice 
romane, iar în anul 1977, în hotarul satului din “Dâmbul Tibernii”, pe malul stâng al văii Dragului s-a descoperit un perete de aedicula pe care era redată 
o familie, descoperirea ar putea proveni dintr-un cimitir de familie aflat pe o proprietate de tip villa rustica.  Nu putem încheia acest capitol legat de 
atestări documentare, fără a menționa și Satul Dram, care începând cu anul 1876 a aparținut de Comitatul Sălaj, apartenenţă care a încetat însă în anul 
1920, odată cu semnarea Tratatului de la Trianon, ce prevedea stabilirea frontierelor Ungariei cu vecinii săi.
 Pe lângă vechimea ei, comuna se remarcă prin arta lemnului, reprezentată de porțile sălăjene, precum și de tradițiile și obiceiurile care se mai 
păstrează și astăzi. Rămășitele construcțiilor romane găsite aici dovedesc existența unor legături prin Dragu între cetățile Napoca (Cluj) și Porolisum 
(Moigrad). Satul medieval Dragu se crede că a fost reședinţa unui important dregător, dovada fiind un document din 27 septembrie 1360. 
 Un alt eveniment marcant pentru comună a fost participarea locuitorilor ei la Rascoala de la Bobâlna din 1437 și la Revoluția din 1848 din 
Transilvania. Din cele mai vechi timpuri Dragu a fost centru administrativ de comuna și a funcționat ca reședință a contelui Seredi, iar mai târziu a fa-
miliei din timpul lui Matei Corvin care dăruiește acest domeniu împreună cu satele aferente lui Dragfi Tamas, urmașului maghiarizat al lui Dragoș Vodă. 
Cea mai veche formă de viață economică organizată este reprezentată de agricultură.
 Deoarece dorim să onorăm țelurile înaintașilor și să sădim în inimile localnicilor dar și a posibililor turiști iubitori de cultură și frumos, un 
atașament față de aceste meleaguri și să ducem mai departe moștenirea pe care oamenii de aici au transmis-o peste veacuri, în comuna Dragu există două  
muzee: Muzeul din localitatea Dragu și Muzeul de la Mănăstirea Voivodeni. Dacă cel dintâi oferă vizitatorilor, mai mult detalii legate de portul, tradițiile 
și meșteșugurile din zonă, contribuind la recreerea unei imagini a satului tradițional prin exponatele ce conțin ștergare, țesături, costume populare sau 
obiecte de ceramică, Muzeul din cadrul mănăstirii oferă pelerinilor șansa de a admira obiecte de cult și manuscrise vechi precum și o serie de icoane  și 
documente vechi.
 Din punct de vedere confesional, pe teritoriul comunei conviețuiesc în mod pașnic credincioși ortodocși și penticostali. Cel mai mare lăcaș de 
cult de pe teritoriul comunei este Mănăstirea  „Schimbarea la Față“ ce își propune să reînvie o veche vatră monahală distrusă de generalul Bukov in timpul 
războiului austro-ungar (1760-1770), când tunurile armatei conduse de generalul Bukov au nimicit peste 150 de lăcașuri de cult (mănăstiri și schituri) 
din toate zonele din Ardeal. Înființată acum aproape 2 decenii mănăstirea a crescut încet dar sigur de la un paraclis și câteva chilii la o Biserică de zid, o 
clopotniță cu două clopote de 700 și 1000 de kg, un Altar de Vară, un arhondaric și o trapeză unde pot fi hrănite 160 de persoane. 
 Deși numărul monahilor este unul redus, aceștia fac tot posibilul pentru a vesti lumii Cuvântul Evangheliei și a săvârși fapte de milostenie, 
aducând un strop de mângâiere sufletească și hrană pentru suflet și trup, tuturor acelora care sunt în nevoie și trec pragul mănăstirii.  
 Pe lângă acest complex monahal, pe teritoriul comunei se mai găsesc și o serie de alte lăcașuri de cult cum ar fi: 
Biserica de lemn „Sf. Vasile cel Mare” din localitatea Dragu, construită (1806 - 1807) cu turn clopotniţă flancat de patru turnulețe,
prispă cu pălimar, cu sală mare având tavan drept deasupra pronaosului și boltit peste naos, monument istoric.
Biserica de lemn „Sf.Dumitru“ din satul Adalin, construcție secolul al XVlll-lea. Biserica a fost adusa aici in anul 1901 din satul Borșa, Cluj.
Biserica de lemn „Sfintii Arhangheli Mihail și Gavril”, din satul Voivodeni,  construită în anul 1822, monument istoric.
 Așa cum am arătat și anterior oamenii din Dragu au fost mereu iubitori de neam și țară și unii din ei și-au arătat dragostea și dorința de adevăr, 
dreptate, demnitate până la sânge, plătind pentru atingerea acestor idealuri cu propria viață, dar amintirea lor rămâne vie, fiind comemorată printr-o serie 
de monumente precum:
- Monumentul eroilor din loc.Dragu

Panorama Dragu

Comuna Dragu
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- Monumentul eroilor din loc. Adalin
- Monumentul eroilor din loc. Ugruţiu
- Monumentul eroilor din loc. Voivodeni
 La capitolul monumente demne de vizitat se cuvine a aminti și:
- Castelul Bethlen din Dragu, ridicat în secolele XVIII-XIX - un ansamblu de monumente istorice aflat pe teritoriul satului Dragu, comuna Dragu. 
- Moara cu valțuri din satul Dragu
- Pivnițele Grofului
- Parcul Dendrologic 
 Printre personalitățile culturale ale comunei se numără: -Horvath-Bugnar Corina, pictor și scriitorii: -Maria Padurean Pop și loan Ielciu 
Salicut.
 Printre evenimentele marcante în viața cotidiană a comunei amintim: 
-Fiii satului,  eveniment la care participa locuitorii comunei Dragu 
-Hramul bisericii Sf.Vasile din satul Dragu, a Bisericii Sf.Petru si Pavel din satul Adalin. 
-Hramul Manastirii din localitatea Voivodeni care are loc in fiecare an de sărbătoarea numita ..Schimbarea la fata din 06 august”.

 Pentru a vă convinge și mai mult că suntem o comună demnă de atenția dumneavoastră vă oferim în încheiere o serie de imagini diverse de 
pe teritoriul Comunei Dragu, reprezentând Biserici ortodoxe și greco-catolice, de la Dragu, Adalin, sau Voivodeni, Mănăstirea ortodoxă Schimbarea la 
Față din Voivodeni, precum și evenimente din viața comunei, modalități de petrecere a timpului liber, serbări dar și imagini cu școala, primăria și mo-
numentul eroilor din comună.

Biserica de lemn din Dragu Biserica de lemn din Dragu Biserica ortodoxă zid Dragu

Biserica din Adalin
Biserica de lemn din Voivodeni-interior

Biserica de lemn din Voivodeni-exterior

Biserica de lemn greco-catolica Mănăstirea Voivodeni Mănăstirea Voivodeni iconostas
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Primăria Dragu

Școala de icoane pe sticlă- Măn. Voivodeni Sărbătoarea Fii Satului Echipa de fotbal Dragu

Școala din Dragu Monumentul eroilor din Dragu
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Comuna Fildu de Jos este una dintre cele mai frumoase comune ale județului Sălaj, așezată în partea sudică a acestuia, la contactul Depresiunii 
Almașului cu Munții Meseșului și abruptul nordic al Depresiunii Huedin. 

Valea șerpuitoare, ondulațiile din stânga și din dreapta ei, covorul multicolor al florilor așezate pe fondul verde al vegetației, conferă spațiului 
fildan frumusețe și un farmec aparte, îmbogățit de casele înșirate sub coamele de deal.

 În acest spațiu s-au plămădit satele Fildu de Jos, Fildu de Mijloc și Fildu de Sus. Alături de satul Tetișu (cea mai sudică localitate a județului), 
aceste 4 sate minunate alcătuiesc comuna Fildu de Jos.

 Vecinii apropiați ai comunei sunt: în partea de nord, comuna Almașu, în cea vestică comunele Bucium și Poieni și îndreptându-ne privirea 
spre sud, sud-est privim orașul Huedin.

 Cu o suprafață totală de 6288 ha cu o pondere de aproape 70% reprezentând suprafața agricolă putem spune că avem de-a face cu o comună 
de proporții a peisajului sălăjan. 

 Relieful acestei zone își datorează geneza factorilor morfologici aflați într-o strânsă interacțiune, factorilor litologici și celor hidrologici. Sub-
solul litologic în buna parte solubil este alcătuit din calcare și dolomite.  De-a lungul anilor hidrologia și-a făcut simțită prezența și a creat pâraie care au 
devenit afluenți ai văii Fildului. Prin acțiunea lor dinamică au netezit coamele dealurilor și le-au rotunjit drenându-le parcă pentru a da roadele necesare 
vieții oamenilor zonei. Pâraiele “Spoielii”, ‘Șesurilor”, “Tioasa” și altele mai mici au sculptat pământul făcând din el un labirint de culmi deluroase, 
creând peisaje deosebit de atractive, mai ales în locurile numite “La peșteră”, “Sub Greaban”, “Ariniș”. Printre monumentele naturii amintim: “Peștera 
Belte”, “Piatra Darii”, “Pietrocul Onciului”, unde merg tinerii primăvara să culeagă primele flori, fiind și locul unde potrivit tradiției un uriaș a pășit 
cândva de pe o piatră pe alta, așa cum par a indica urme de pași.

 Începuturile istoriei fildanilor se pierde în negura vremii, dar se deduc prin diferite izvoare istorice. Îndeletnicirile păstrate până azi, din 
moși-strămoși, au fost: culegerea roadelor pământului, creșterea vitelor, practicarea unor meșteșuguri, prin toate urmărindu-se asigurarea hranei, deoa-
rece pământul s-a dovedit a fi zgârcit, mai puțin roditor.

 După cucerirea Daciei de către romani un drum de legătură dintre castrul de la Bologa și cel de la Bucium trecea peste teritoriul fildan, iar pe 
înălțimea Greabăn s-a descoperit urmele unui turn de veghe, un burgus roman.

 La nord de Filduri, în hotarul Almașului s-a descoperit un indicator de distanță (miliarium), pe care se precizează 16 mii de pași de la satul 
Resulum (identificat cu satul Bologa).

  Fildurile sub această denumire sunt menționate în documentele medievale începând cu anul 1249, termenii folosiți fiind următorii: “Terra 
Fyld”,”Vila Fyld”, “possesionis Fyld”, “possesiones valachales” (adică posesiuni românești, sate românești), “tres Vild” (trei Filduri), acestea fiind înscrise 
cu diferite grafii. Satul Tetișu (Ketesd- în maghiară) este menționat începând din 1332.

 O perioadă mai lungă de timp Fildurile au fost incluse în Voievodatul de Calata, care între anii 1369-1511 cuprindea 16 sate: Morlaca, Brăi-
șoru, Mesteacăn, Ciucea, Bica, Dretea, Izvoru Crișului, Huedin, Aluniș, Tetișu, Almașu, Babiu, Călata, Fildu de Jos, Fidu de Mijloc și Fildu de Sus. La 
1666 Fildu de Sus era inclus în domeniul Gilăului, condus de cei de la Districtul de Călățele, făcând parte din cercul voievodului Pui Petru.

 Fildu de Sus

 Primul document care atestă existența satului Fildu de Sus datează din anul 1415. Satul Fildu de Sus avea înscrise în anul 1666, 7 porți de 
iobagi figurând separat și 7 fii. În acel an localitatea datora stăpânului “ad antique” (din vechime) dijma din ovăz. Stăpânul era cetatea Gilăului. De ase-
menea în anul 1715, localitatea făcea parte din domeniul cetății Gilău, precizându-se într-un document că cerealele nu se obțin aici decât în anii buni, 
așa încât stăpânii de la Gilău pretind să li se dea vite.

 În anul 1800 fildanii sunt pomeniți cu obligațiile lor, iar satul Fildu de Sus este înscris în acte și cu numele românesc dar cu o grafie stâlcită: 
Fildu de Szusz.

Biserica de lemn din Fildu de Sus

Comuna Fildu de Jos
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 În anul 1866, la data de 22 august s-a luat hotărârea de “mărire a edificiului școlii” constatându-se că localul ridicat în 1865 n-a ținut cont de 
nevoile reale adică să aibe o sală de clasă în care să încapă circa 70-80 de elevi. În acest an se notează existența a 28 săteni la nivelul localității.

 Fildu de Mijloc

 Menționată mai întâi cu denumirea maghiară de “Kezepfyld” sau cu cea românească dar cu grafiere maghiarizată:”Fildu de Mislok”, localitatea 
este atestată pentru prima dată în anul 1435.

 Un aspect interesant este acela că după revoluția de la 1848-1849, o revoluție cu caracter de eliberare al iobagilor, drepturile acestora au fost 
parțial obținute. Așadar se constată în anul 1861 o revoltă în Fildu de Mijloc, pornită de către țărani împotriva perceptorilor, care nu a avut șansă de 
izbândă deoarece a fost înăbușită de către jandarmi. Nemulțumirea provenea de la suprafețele infime date țăranilor pentru a le munci pe profitul acestora.

 În anul 1816 funcționa în Fildu de Mijloc o școală, ceea ce definește o mentalitate îndreptată încă din acele vremuri tulburi spre învățare ca 
unealtă a creșterii economice.

 În anul 1895, la școala din Fildu de Mijloc denumit și Fildu Mediu frecventau 85 de copii în clasele primare și 35 în cele de repetiție.

 Fildu de Jos

 Localitatea a fost atestată pentru prima dată în anul 1249 sub denumirea de “Terra Fyld”. Satul Fildu de Jos se regăsește mai târziu, pe la anul 
1808 sub denumirea românească, dar cu serigrafie ungurească: “Fildu de Dzosz”. În anul 1871, după revoluția de la 1848-1849 în Fildu de Jos funcți-
ona o școală cu 39 de băieți și 34 de fete în clasele I-IV și 20 de baieți și 14 fete în clasele de repetiție. Din actele care se păstrează la școlile din comună 
amintim un “Catalog” din anul 1910.

 Tetișu

 Satul Tetișu este menționat începând din anul 1332 sub denumirea maghiară “Ketesd” și este satul care a cunoscut cea mai mare influență 
maghiară de-alungul stăpânirii austro-ungare în aceste zone. Între anii 1369-1511 satul Tetiș a făcut parte din Voievodatul de Călata alături de Filduri. 
Bărbații din Filduri au moștenit de-alungul timpului îndemânare în prelucrarea lemnului acestea fiind: dulgheri, rotari, furcari, tâmplari, dogari, etc. 
iar femeile s-au ocupat cu lucru de mână, țesut în două, patru sau mai multe ițe, confecționarea de șterguri, peretare, fețe de perini, cuverturi, lipidee. 
Tetișenii, pe de altă parte, și-au însușit meseriile de zidari, zugravi și dulgheri iar femeile au devenit mici legumicultoare, ducând și valorificând produsele 
obținute pe piața din Huedin. În secolele XVIII-XIX, Tetișu este menționat în actele vremii cu specific unguresc. 

 Potențialul turistic al comunei, deși neexploatat la adevărata sa valoare, este unul impresionant. Găsim aici peisaje montane deosebite, cum 
sunt cele de la obârșia Almașului și de pe valea Peștera, monumente istorice și de arhitectură tradițională cum sunt:

 Biserica de lemn „Pogorârea Sfântului Duh”- datată în anul 1727 și înscrisă în patrimoniul cultural național. Biserica de lemn „Sfinții 
Arhangheli” din Fildu de Jos (1630), Biserica Reformată din Tetișu (secolul XIV), Porțile din stejar cu sculpturi specifice și, nu în ultimul rând, 
un potențial etno-folcloric bine păstrat. 

 -Locația „La belte“ situată în Greban –sat Fildu de Sus, renumită pentru florile rare numite„ LUȘTE“

 -Locația „Piatra peșterii“-loc. Fildu de Sus –renumită pentru așezarea deosebită și peisajul mirific.

 Zona comunei noastre este locuită de oameni harnici ce au ca principale preocupări confecționarea de linguri de lemn, cules ciuperci, confec-
ționarea măturilor de nuiele și lucrări de „artă“ în sticle. 

 Anual în comuna noastră se desfășoară o serie de evenimente locale, foarte dragi comunității în care împărtășim valori și tradiții.

 -Zilele comunei Fildu de Jos-luna mai a fiecărui an

 -Balul strugurilor-luna octombrie a fiecărui an

 -Concert de colinde-decembrie

- „La joc in sat“ -luna decembrie și ianuarie

Biserica de lemn din Fildu de Sus- exterior Biserica de lemn din Fildu de Sus- interior Coveți de lemn

 Biserica de lemn din Fildu de Sus- detalii interior
Stejar secular
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Comuna Gâlgău este situată în Nord-Estul județului Sălaj, pe Valea Someșului, între Dealurile 
Ciceului și Dealurile Șimișna și Gârbou. Este situată la o distanță de 23 km de orașul Dej (jud. 
Cluj și de 88 km de orașul Zalău, reședinţa de judeţ. Comuna Gâlgău este alcătuită din nouă sate: 

satul resedință-Gâlgău, Căpâlna, Gura Vlădesei, Bârsău Mare, Glod, Chizeni, Fodora, Frâncenii de Piatră, 
Dobrocina. Materialul arheologic găsit pe teritoriul comunei Gâlgău atestă urme de locuire încă din neolitic 
(loc. Dobrocina, Fodora, Gâlgău) și din epoca bronzului (la Căpâlna și Gura Vlădesei, Dobrocina, Fodora, 
Frânceni de Piatră și Glod). Din epoca daco-romană, poziționarea Gâlgăului este chiar în zona limes-ului 
roman, trasat după cucerirea Daciei in 106. Zona fiind una de frontieră între Dacia Porolissensis și dacii 
liberi, romanii au ridicat sisteme de fortificație ale căror urme sunt încă prezente ( urme de turnuri de paza 
la Căpâlna, Gâlgău și Bârsău Mare). Cea mai veche atestare documentară a unei localități a comunei datează 
din 1405-și anume Gâlgăul, atestat ca vila Galgo. Semnificația numelui localității este de origine slavă, având ca bază cuvântul „glog„ , care înseamnă 
loc cu spini, mărăciniș, tufe.
 Zona în care se află satul Gâlgău este la granița nordică a provinciei romane Dacia, deci și a Imperiului Roman, în vecinătatea imediată a 
teritoriului ocupat de dacii liberi care reprezentau o reală și permanentă primejdie pentru romani. De aceea s-a impus crearea unui zid de apărare. Printre 
mărturii se numără cele două turnuri romane situate la 14 km unul de altul. Săpaturile au scos la iveala ceramică romană, oase de animale, etc,
 Satul Gâlgău este atestat documentar în anul 1405, cu numele Galgo, într-un document care menționează trecerea satului din proprietatea 
Cetății Ciceului în proprietatea Bánffy de Losoncz, menționându-se că este sat românesc.
 În continuare satul trece de la un proprietar la altul. Sunt pomeniți: loan si Mihail Szerdahely Kiss(1467), Luca Fodor (1553), Ștefan cel 
Mare (1484 -primește de la Matei Corvin Cetatea Ciceului care avea 60 de sate printre care și Gâlgău, Petru Racz (1585), Stefan Racz (1681), Samuil 
Galambosi (1756), Anton Racz(1811), Suba (1819), Petru Viski, Iosif Viski (1820), lanoș Baboș, losif Nechita ( prin 1857).
 Documentele atestă că majoritatea populației o formau românii, cărora li se adăugau ungurii și evreii. Ocupațiile de bază erau agricultura și 
creșterea animalelor. Alimentația de bază, produsă natural, includea mălaiul, laptele, brânza și legumele iar îmbrăcămintea se confecționa în casă. 
 În 1787, printr-o ordonanță guvernamentală, se înființează în Gâlgău o staţie poștală care funcționează la întreaga capacitate începând cu anul 
1820.
 Începând cu 1852 în Gâlgău este sediul solgabirăului (judecător cercual), iar din 1894 funcționează un post de Jandarmerie. În anul 1890 se 
înființează calea ferată, Gâlgăul fiind una din cele mai importante staţii de cale ferată, aici existând și un Oficiu telegrafic.
 După anul 1900 principalii proprietari al satului sunt Șimo Layoș, familia Horvath si Urany Aladar. 

 BÂRSĂU MARE- atestat abia în 1405 sub numele de  villa olachalis Borzo, când era în 
stăpânirea familiei Bánffy de la Lasancz. La punctul numit Cetate, au fost identificate urme a două 
turnuri romane. În anul 1241 are loc marea invazie a tătarilor care au pustiit și devastat sate și 
orașe, an în care satul a ars până în temelii, a scăpat doar Biserica care era așezată într-o margine a 
satului.
 Cetatea Ciceului (din care făcea parte și localitatea Bârsău Mare) și Cetatea de Baltă vor fi 
stăpânite de urmașii lui Ștefan cel Mare.
 În 1601 satul a fost pustiit în timpul războaielor dintre Gh. Basta și Voievodul Mihai 
Viteazul.
 1n 1690 a fost construită biserica de lemn, azi monument istoric, în 1870 se înființează 
școala iar din 1968, localitatea face parte din comuna Gâlgău. Localitatea și-a dezvoltat perimetrul 
construit în forma actuală încă din perioada interbelică, acesta stabilizându-se după anul 1945.
 Biserica de lemn  „Sf. Fecioara Maria“ este un simbol al localității fiind pe lista 
monumentelor istorice și a fost ridicată în anul 1690.
 

Comuna Gâlgău- așezare geografica

Biserica de lemn 

Biserica de lemn din Bârsău Mare

Comuna Gâlgău
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 FODORA - prima atestare documentară a localității provine din anul 1508, când satul apare sub denumirea de Fodorháza.
 Biserica de lemn Sf. Nicolae, ridicată în anul 1817, este atestată ca fiind monument istoric. Biserica este sfințită în anul 1839 de către episcopul 
Ioan Lemeni. 

 GLOD - prima atestare documentară a localității provine din anul 1538, când satul apare sub denumirea de Sosmezeu. Localitatea s-a 
dezvoltat de-a lungul principalelor căi de comunicație.

 FRÂNCENII DE PIATRĂ - prima atestare documentară a localității provine din anul 1592, când satul apare sub denumirea de Frinkfalva. 
Alte atestări provin din anii 1760-1762, Fringfalva, 1789 Kofrinkffalva, 1850 Fruntseny, 1834 Kofrinkalva, Frranceni,1966, Frâncenii de Piatră. Dar 
dincolo de atestarea documentară însăși toponimia arată vechimea acestor locuri, fiind un toponim foarte vechi cu etimologie dacică mult mai veche 
decât cea menționată documentar.

CĂPÂLNA- atestat documentar pentru prima dată în anul 1437, sub numele de appidum  Capolna sau Kápolna. Numele localității provine de la 
cuvântul maghiar kapolna, care se traduce în limba română prin cuvântul capelă. Așezarea actuală a localității corespunde în mare parte cu cea de la 
începutul secolului trecut.
 

 Pe raza localității s-au identificat ruine din turnurile romane. 
 Familia Bánffy de Losoncz și-a stabilit curtea în localitate, în locul numit Podul Curții, sau Lab în anul 1405. Legat de familia Bánffy, mai 
trebuie să amintim că la curtea lor s-a hotărât și încheiat, la 16 septembrie 1437, actul UNIO TRIUM NATIORUM (Fraterna Unio).

 CHIZENI -atestat documentar din anul 1538 sub numele de Keuzfalu. Alte atestări documentare au fost făcute în anii 1571 Keuzeu, 1578, 
(Kozfalu, Tyuzeu),1733 (Kozfalva) 1750 (Kizeni) 1760-2762 (Kozfalu), 1850 (Tyuzani) 1854 (Kozfalu, Tiuzani) 1900 (Chizeni)

   DOBROCINA -Prima atestare documentara a localității provine din anul 1569 când satul apare sub denumirea de Dobrocsina, 1850 
Dobritzina 1854 Dobrocsina, Dobrocina 1900, Dobrocina, 1966 Dobrocina. 

 De a lungul timpului, pe teritoriul comunei noastre au avut loc numeroase evenimente marcante, redăm mai jos o listă cu o parte dintre 
acestea: 
1437- s-a încheiat actul Unio Trium Natlorum(Fraterna Unio), loc Căpâlna,
1787-se înființează o staţie postală (loc.GÂLGĂU)
1852- Gâlgăul este sediul solgabirăului (judecător cercual)
1890-se înființează calea ferată, devenind cea mai importantă staţie de cale ferată
1995- introducerea gazului metan
2012-2020-Introducerea apei curente și a canalizării in localități din comuna
2012-2020-asfaltare străzi 
2012-2020 reabilitare cămine culturale și școli
20Î2·2020-reabilitare văi
20Î2·2020-iluminat public  

 Comuna dispune de o multitudine de obiective turistice pe care vă lansăm invitația de a le vizita. Pentru a vă stârnii curiozitatea, vă supunem 
atenției o scurtă listă cu câteva dintre acestea, însoțite de câteva detalii despre fiecare obiectiv.

- Biserica Ortodoxă Pogorârea Sfântului Duh - Gâlgău a fost construită în perioada 1930-1937- 
- Biserica de lemn Sf. Fecioara Maria, - Bîrsău Mare, ridicată în 1690. Biserica este construită din bârne de stejar, a fost pictată de zugravul Ioan Pop 
din Românași. În anul 1805 a fost strămutată din locul numit Grădini în Sat, pe vatra de azi
- Cetatea - vestigii romane - Bârsău Mare
- Casa Mihali, obiectiv turistic antropic- Chizeni 
- Biserica de lemn Sf. Nicolae, construită în 1817, a fost zugrăvită în anul 1822 de zugravii Lazăr Tocaci și Biró Lajos de la Oghiz
- Peștera Frânceni, gura peșterii are o lăţime de 6 m și o înălţime de 2,5 m - Frîncenii de Piatră. 
- lacul Glod, creat artificial dintr-o mlaștină, populat cu diferite soiuri de pești

Biserica de lemn din Căpâlna Panoramă din satul Căpâlna
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OBICEIURI, TRADIŢII SPECIFICE:

- olăritul, meșteșug arhaic care se mai păstrează sub diferite forme stilizat
- fierăritul, un alt meșteșug destul de vechi. Fierarii sau covacii (căuacii) învățau meseria din tată în fiu
- prelucrarea lemnului, a cunoscut o dezvoltare intensă datorită zonei de pădure în care este așezată localitatea
- Jocul de la Glod - este unul din cele mai vechi obiceiuri tradiționale
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Comuna Gârbou este situată în partea de est a județului Sălaj, în zona colinară a Dealurilor Simișna-Gârbou, ocupă o suprafață totală de 100,62 
km2 în bazinul hidrografic al Brîglezului, fiind de altfel una dintre cele mai mari comune din județ.
Satele care alcătuiesc comuna Gârbou sunt în număr de șapte: în centru se află satul Gârbou, la nord Fabrica, la sud Popteleac, la sud-est Călacea 

și la est satele Solomon, Bezded și Cernuc.
Prima atestare documentară a satului Gârbou datează din anul 1336, sub denumirea de Garbo. 
 Cercetări arheologice efectuate până în prezent pe teritoriul comunei Gârbou au totuși meritul de a ne fi furnizat date prețioase despre viața 
omului de pe aceste meleaguri. Conductele de apa caldă, obiectele din ceramică, metalele, resturile de ziduri date la iveală de Terma Carol în anul 1878, 
conduc la formarea ipotezei potrivit căreia romanii au găsit condiții prielnice de trai în aceste locuri. Marele Lexicon „Revai“ conține însă unele formulări 
care fac să presupunem că aceste locuri au fost populate încă din perioada preromană, iar ulterior, o dată cu venirea romanilor în Dacia, Gârboul a jucat 
simultan rolul de centru militar și de așezare în care s-a desfășurat și o activitate economică statornică.
 Începând cu veacul al X-lea se creează condiții favorabile cristalizării unei vieți politice voievodale. Nu încape nici un dubiu că voievodatul lui 
Gelu și-a extins autoritatea și asupra comunei Gârbou de astăzi.
 Odată cu începutul secolului al XIII-lea, documentele vremii încep să ateste existența sigură a satelor care intră actualmente în alcătuirea 
comunei. Cele mai timpurii atestări documentare referitoare la comună amintesc existența satelor Popteleac și Călacea în anii 1230 și respectiv 1312 sub 
numele de Possessio Popteleke și Kalacha.
 Documentele cartografilor vechi includ de-asemenea teritoriul de azi al comunei Gârbou în ținutul numit „Vilae blachorum“ ceea ce în-
seamnă „satele românilor“. Satele Bezded, Cernuc și Solomon sunt pomenite începând cu anul 1336, în vreme ce Gârboul apare pentru prima dată în 
documente în anul 1366. În toate cazurile însă atestarea relativ târzie (față de resturile scoase la lumina zilei de către Terma Carol, mai vechi cu peste un 
mileniu) nu poate sta în calea presupunerii că aceste așezări umane au o viață mult mai lungă.
 Primii proprietari ai comunei sunt membrii familiei Sombor (după acesta fiii  săi Gyula și Peto, iar apoi copiii lui Gyula, Ioan și Pavel). Dat 
fiind faptul că moșia considerată ca fiind neproductivă nu-i aducea profiturile așteptate, Andrei, fiul lui Pavel predă Gârboul împreună cu Cernucul, 
Bezdedul, Zimbrul, Trestia și Baica lui Pogány Ștefan, primind în schimb Prunișul și Urmenișul din actualul județ Cluj. Acest Pogany neavând probabil 
descendenți, lasă Gârboul împreună cu toate domeniile aparținătoare, familiei Bobek, pe vremea regelui Ludovic cel Mare(1370).
 Urmează până la sfârșitul veacului al XIX-lea o suită întreagă de acte oficiale care consfințesc donarea sau vânzarea-cumpărarea Gârboului și 
a satelor aparținătoare (ca domenii feudale) de către o mulțime de mari latifundiari, în exclusivitate de origine maghiară. Până la începutul secolului 
al XVI-lea găsim domeniile Gârboului în proprietatea regelui Ungariei Sigismund de Luxemburg și mai apoi în stăpânirea voievodului Transilvaniei, 
Dendelegi Ioan, sub act de donație semnat de către regele Mathias (Matei Corvin). Ulterior, sau poate chiar anterior acestei împroprietăriri Gârboul a 
fost integrat în cetatea Almașului.
 Între anii 1509- 1554 documentele menționează trecerea Gârboului, pe rând a în proprietatea a șase familii. În anul 1555 pe vremea regelui 
Ferdinand, din cauza infidelității lui Bobek Francisc și a fiului său Gheorghe, Gârboul, alături de toată averea acestora a fost „confiscat“ și dăruit de către 
rege lui Bánffy Laszló (Vasile) și soției sale. În cursul aceluiași an Gârboul trece însă în proprietatea a patru feudali, ultimul fiind Oláh Boldizsár 
(împreună cu soția sa).
 În 1555 se predau lângă Popteleac  trei moșii cu iobagi în schimbul a 50 de florini de aur, tranzacția fiind întărită de către regele Ioan (János) 
al II-lea.
 În următorii ani printre proprietarii Gârboului, ai satelor și domeniilor aparținătoare, documentele îi amintesc pe Bobek Francisc (1557), 
Báthory Cristof (1557), pe Balassa Andrei, Sami Vârvoara, Balassa Sofia și sora sa Margareta  (întăriți în proprietate de către împăratul Miksa în anul 
1572), pe Haller Gavril (1607), Oláh Boldizsár (1608), Csáki Ștefan (1625) și pe groful Csáki Vasile (1695).
 În anul 1680 Călacea, Solomonul și Popteleacul devin proprietatea lui Sarkozi Elisabeta, iar în 1737 domeniile din Gârbou sunt împărțite 
între surorile Csáki Barbara și Cătălina.
 În  1820 Gârboul are doi proprietari în persoanele Haller Ioan și Salanki Iosif.
 În 1866, conform recensământului efectuat, în Gârbou au existat 129 gospodării țărănești și două familii de nobili: Józsika Ludovic și Bella 
Pal.
 Din anul 1898, principalul latifundiar a fost Jósika Samuil, care avea o avere de 4002 iugăre (2289 hectare).
 Mișcările țărănești de masă ( în anul 1376 țăranii din Gârbou împreună cu cei din Crasna  și Nușfalău au atacat domeniile mănăstirești din 
Mănăștur, iar în anul 1775 a avut loc de asemenea o puternică mișcare a iobagilor din Gârbou) care au culminat cu marea răscoală de la Bobâlna  sau 
cu cea condusă de Horea, Cloșca și Crișan, n-au rămas fără ecou în rândul iobagilor din comună, chiar dacă răzvrătirile acestora n-au avut un răsunet 
deosebit. Mai întâi eliberarea din starea de iobagi ( în 1848)  și peste 70 ani mai târziu (1921) 
împroprietărirea din moșia boierului Józsika, reprezintă încununarea unor lupte de veacuri pentru 
o viață liberă și un trai mai bun.
 Din rândul oamenilor simpli s-a ridicat unul din cei mai de seamă militanți pașoptiști 
pentru libertăți democratice, Alesandru Papiu Ilarian. El a văzut lumina zilei la Bezded în anul 
1827. Bucurându-se de încrederea domnitorului Alexandru Ioan Cuza acesta îl numește în 1860 
pe Alesandru Papiu Ilarian în funcția de jurisconsult al Moldovei și peste trei ani ministru titular 
la Departamentul Justiției în Guvernul României, drept pentru care în anul 2019 în curtea 
Bisericii Ortodoxe din satul Bezded s-a ridicat bustul acestei mari personalităţi. Bustul lui Alesandru Papiu Ilarian
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 OBIECTIVE TURISTICE: 

 Castelul Haller (Burgul)

 Legendele, susținute pe alocuri și de fapte istorice, spun că între Ioan/János Haller și vecinul său de la Jibou, baronul Wesselényi Miklos, a 
fost tot timpul o concurență alimentată de orgolii personale, de neînțelegeri politice, de iubiri secrete, dar poate și de faptul că Wesselényi Miklos nu era 
chiar cel mai liniștit om din lume. Cei doi vecini au avut și momente mai tensionate în relația lor și, cum Bourul din Jibou nu era neapărat aplecat către 
diplomație, într-o zi s-a enervat, a strâns o oaste de 500 de oameni, formată din vânători, iobagi și funcționari, i-a înarmat bine, le-a dat câteva tunuri 
și-au plecat cu mare entuziasm să-și pedepsească vecinul.
 După câteva zile de asediu, ocupanții Castlelului Haller s-au predat – mai cu seamă când au început tunurile să le dărâme zidurile și porțile. 
Wesselényi Miklos a intrat în sunet de fanfară în curtea Castelului și i-a făcut pe toți de-acolo ostaticii lui. După care s-au împăcat. Însă Împăratului Josef 
al II-lea nu i-a plăcut atitudinea lui, așa că a trimis armata după el și l-a arestat.
 Pe la 1900, conform Monografiei comitatului Solnoc-Dăbâca, publicată de Kádár József, la conac își aveau sediul Primăria, un Casino, o bancă 
și o școală. Apoi odată cu instaurarea comunismului, la fel ca și alte castele din Sălaj, edificiul a fost lăsat în paragină, frumosul castel ce găzduia altădată 
nobilimea din zonă fiind într-un final folosit pe post de Cooperativă Agricolă de Producție (CAP)
 Vechiul castel și Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului“ din Solomon - monument de arhitectură datând din secolul al XVIII-lea, 
sunt obiectivele de interes turistic care merită să fie puse în valoare. 

Biserica de lemn_din Bezded -exterior, interior și detalii

Castelul Haller- Biserica, arcul de intrare, o cupolă și emblema familiei

Biserica de lemn din Solomon
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Comuna Halmășd prezintă un potențial turistic, reprezentat prin obiceiuri gastronomice și tradiții populare care îmbracă forme aparte, manifes-
tări artistice și culturale. 
 Obiectivele turistice ale comunei  sunt reprezentate de  diversitatea peisajului (dealuri, munți, văi),  obiceiurile românești, organizarea de 

activități artistice specifice zonei, precum și de promovarea gastronomiei specifice( moșocoarne, plăcinte, polejnece, etc).
Principalele obiective turistice ale comunei  sunt:
 • Satul Fufez așezat pe culmea estică a Apusenilor, în zona Rezului. Casele satului sunt construite din materiale tradiționale: lemn, 
piatră și chirpici, la distanțe mari unele de altele, înconjurate de terenuri agricole în suprafețe mari de peste 5 ha. Gospodărie sunt organizate pentru 
creșterea animalelor(vaci, porci, păsări) și fructe în special : cireșe, pere și prune, toate ecologice;
 • Vecinătatea satului Drighiu cu pădurea Lapiș, în care este organizată Rezervația naturală de cerbi lopătari și porci mistreți;
 • Zona Valea Morilor în care sunt construite peste 20 de cabane, Moara pe apă, legenda cu fata morarului care a fost vândută turcilor 
pe o cantitate de aur egală cu greutatea ei, existența comorii sub stâncile din apropierea morii;
 • Izvorul termal din Nadă pe teritoriul satului Cerișa;
 • Cascada de pe Valea Șipotului și Peștera haiducului Coman, situate pe teritoriul satului Halmășd;
 • Existența unui număr de peste 400 de gospodării în cele cinci sate în care se practică agricultura tradiţională, cultivarea terenului, 
creșterea animalelor (vaci, bivoli, cai, porcine, oi, caprine și păsări) și care pot oferii spații de cazare corespunzătoare pentru turiști;
 • Existența unui număr de peste 50 de case cu etaj, tip vilă, în toate satele comunei, care pot fi atestate ca pensiuni turistice;
 • Existența a peste 40 case și grajduri pentru animale construite în stil tradiţional din piatră, lemn și chirpici, cu filigorii și târnaţ, care 
pot fi conservate și în care pot fi organizate expoziții de haine tradiționale, unelte și scule folosite în agricultura tradițională;
 • Produse agricole ecologice: lapte, carne de vită,de porc, de ovină și pasăre, produse apicole ce pot fi procurate direct din gospodăriile 
țărănești, fructe ecologice: mere, pere vișine, cireșe, piersici, cireșe sălbatice, zmeură, coacăze, mure sălbatice, ciuperci de pădure, măceșe, plante medici-
nale în stare naturală verzi și uscate, etc.
 • Terenuri accidentate ce se pretează sporturilor extreme în special pentru motociclete, jeepuri și ATV
 • Drumurile de pământ și de exploatație forestieră existente în toate pădurile ce înconjoară satele comunei, pe care pot fi organizate 
drumeții pentru vizitarea pădurilor, obiectivelor turistice, a rezervației naturale etc.
 • Distileriile de pălincă care produc pălincă tradițională din prune ecologice, mere, pere, cereale(grâu, secară și porumb).

Casă tradițională

Cascada Valea Șiporului

Castelul din Pădurea Lapiș

Valea Morilor
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Comuna Hereclean este așezată în partea centrală a județului Sălaj: altitudine - 665 m, longitudine - 470 grade și latitudine - 230 grade, în 
apropierea municipiului Zalău la 10 km de acesta, la ramificația șoselei ce vine din orașul Zalău spre Șimleu-Silvaniei și spre Satu Mare.
 Trăsătura generală a reliefului este constituită din dealuri accidentate și văi adânci la deal și largi spre șes. Clima este determinată de așezarea 

geografică: veri călduroase și ierni destul de blânde.
 Comuna este cunoscută atât prin faptul că aici a avut loc bătălia din 3 august 1601, dintre Mihai Viteazul și Sigismund Báthory, cât și datorită 
faptului că aici s-a născut savantul lingvist Vasile Breban.
 Comuna Hereclean are în componență următoarele localități: Hereclean - sat reședință de comună, situat la o distanţă de 10 km faţă 
de municipiul Zalău, Badon, Bocșiţa, Dioșod, Guruslău și Panic. Populația totală a celor șase sate se ridică la 3762 locuitori, valoare înregistrată la 
recensământul din 2002. Din punct de vedere etnic, populația prezintă următoarea structură: 38,03% români, 61,16 maghiari și 0,81% romi.
 Deși are o economie predominant agrară, în ultimii ani, datorită apropierii comunei de municipiul Zalău, dar mai ales decăderii sectorului 
agricol, s-a putut observa apariția și dezvoltarea micii industrii și a serviciilor.
 Vegetația predominantă este cea tipică de dealuri și podișuri cu pajiști și păduri. Arborii mai răspândiți sunt: fagul, stejarul, teiul, ulmul și 
carpenul. Vegetația luncilor se caracterizează prin specii hidrifile și mezofiole care au capacitatea de a suporta inundațiile de durată variabilă. Speciile 
lemnoase caracteristice luncilor sunt: sălciile, răchitele, ulmii, frasinii etc.
 Fauna este caracteristică regiunii deluroase, întâlnindu-se aici: iepurele, vulpea, căprioara etc.
Solurile zonelor de deal sunt soluri negre, de fâneață umedă, iar cele de luncă apar de-a lungul Văii Zalăului și sunt soluri aluvionare, predominante fiind 
în zona Depresiunii Guruslăului.
 În Depresiunea Silvaniei mediile anuale ale temperaturii au valori de peste 6 grade C, până la 8 grade C, iar în depresiunea Guruslăului 
temperatura depășește 9 grade C. Precipitaţiile medii anuale sunt de 700-800 mm. Verile sunt cu călduri puţin excesive și ierni destul de blânde. Datorită 
așezării geografice există diferenţe de temperatură de cel puţin 1-2 grade în minus, în partea de sus a satului, mai ales pe versanţii nordici ai dealurilor 
faţă de cei sudici. Umiditatea este mijlocie. Iarna, stratul de zăpadă variază între 10-20 cm. 
 Satele comunei Hereclean sunt amplasate în zonele Depresiunii Zalău și Depresiunii Guruslăului. Teritoriul administrativ al comunei se 
întinde pe o suprafaţă de 71,63 km2.

 OBIECTIVE TURISTICE AL COMUNEI HERECLEAN

 Patrimoniul turistic natural al  comunei Hereclean  este unul cu adevărat important. Pe raza comunei se regăsesc două  rezervații, cea de 
la „Stejărișul“ și „Stejărișul de baltă“, ambele situate în localitatea Panic, rezervații cu un potențial turistic care are posibilitatea de a fi exploatat cu ajutorul 
unor investiții pentru creșterea accesibilității și construcția unui plan de sejur complet. O altă latură a turismului, cel bazat pe patrimoniu antropic are de 
asemenea potențial, existența monumentelor istorice precum „Monumentul lui Mihai Viteazul” de la Guruslău, Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli“ de 
la Bocșița și Conacul Sebeș de la Panic. Pe lângă acesta mai putem aminti așezarea romană de la Badon, așezarea romană de la Guruslău, așezare neolitică 
de la Guruslău, așezarea neolitică de la Panic, Biserica de lemn din Bocșița, Necropola romană de la Badon și Situl arheologic de la Panic.
 Printre manifestările cultural-artistice existente în comună putem aminti zilele satului care se desfășoară în majoritatea satelor componente, 
dar și manifestările omagiale de la monumentul lui Mihai Viteazu care atrag un anumit număr de turiști.
 Comuna Hereclean a realizat în anul 2008 un foraj de mare adâncime pentru captarea apelor cu proprietăți terapeutice. Forajul a fost executat 
la o adâncime de 265 m din tuburi de pvc cu diametrul de 160 mm, în localitatea Guruslău, în incinta fostului CAP.
 Debitul de apă înregistrat este de 0.13 l/s, iar temperatura apei de 21 grade C (în condiții de temperaturi exterioare de 6 grade C). Conform 
studiului realizat de către Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie din cadrul Ministerului Sănătății în anul 2008, apele 
captate prezintă interes terapeutic pentru cura externă în cazuri de afecțiuni reumatismale, posttraumatice, neurologice periferice cronice, ginecologice 
cronice, etc. În prezent, din păcate, izvorul captat nu este utilizat în scopuri turistice.

 PREZENTAREA ȘI OBIECTIVELE TURISTICE AL COMUNEI HERECLEAN

 Stejărișul și Stejărișul de Baltă sunt arii protejate de interes național - rezervații naturale de tip forestier și peisagistic. 
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  STEJĂRIȘUL

 Întinsă iniţial pe 2,20ha  ,rezervația se află la o altitudine medie de 230m și ocupă astăzi 0.50ha, având 
coordonate geografice centrale : 47-12-57 lat.N si 23-00-00 long.E, la doar 4km de municipiul Zalău, la 25km de Șimleu 
Silvaniei și la 30km de Jibou.
Stejarul roșu (Quercus rubra) are o coroană largă, scoarța este gri-lucioasă, cu crește netede care devin maro închis pe 
măsură ce îmbătrânește. În înălţime poate atinge 27m, iar frunzele lobate, de un verde mat, ating până la 20cm lungime 
și se colorează în roșu cărămiziu, după prima brumă. Ghinda, susținută de o cupă puţin adâncă, este relativ mare.

 STEJĂRIȘUL DE BALTĂ

 Suprafața iniţială a ariei protejate, aflate la o altitudine medie 
de  210m, a fost de  1.70ha, iar cea actuală este de  0.20ha, având 
coordonate geografice centrale : 47-13-19 lat.N și 22-59-54 long. E. Distanța față de localitățile urbane 
este de 5km față de Zalău, 24km față de Șimleu Silvaniei și 31km fata de Jibou.
 Stejarul de baltă (Quercus palustris), are o creștere moderată, iar la maturitate poate atinge o înălţime 
de  24m. Trunchiul are o scoarţă gri-maroniu , spre negru la maturitate, frunzele verzi, lucioase și 
puternic lobate, ajung până la 10cm lungime, iar toamna se colorează în roșu aprins. La noi în țară se 
întâlnește mai ales ca arbore ornamental.

 În lipsa unui traseu marcat, locațiile Stejărișul și Stejărișul de Baltă sunt mai greu de identificat, dar se 
poate apela la pădurarul ce poate fi găsit în zona Cantonului Silvic.

 Biserica Reformată Dioșod

 Prima biserică reformată a localității Dioșod a fost de fapt biserica medievală a catolicilor, a cărei dată 
de construcție nu se cunoaște. A fost mărită de două ori, ultima dată în 1700, dar ca urmare a creșterii 
numărului credincioșilor a fost demolată în 1869. În locul ei a fost construită biserica actuală. Turnul, 
nava și casa învățătorului au fost terminate în 1873. Din cauza numărului mare de elevi într-o zi mergeau 
fetele la școală, iar ziua următoare băieții. Orga bisericii a fost construită de Kolonics István în 1875. În 
turnul înalt de 32 m se găsesc două clopote turnate în 1915 la Cluj, respectiv 1925 la Gioroc.

 

 O localitate aparte cu un trecut încărcat de istorie ce se întinde veacuri de a rândul este localitatea Guruslău, aflată la o distanţă de 15 km de 
orașul Zalău, fiind situat în zona depresionară a Zalăului (o unitate mai mică a Depresiunii Silvaniei), presărată cu coline deluroase, cu înălţimi cuprinse 
între 200-400 metri, acoperite de păduri, pomi fructiferi și viţă de vie. Așezat pe Valea Zalăului, la nord-vest de reședinţa județului, satul Guruslău este 
flancat la nord de Dealul Măgura Coșeiului, la est de Dealurile Dioșodului, la V de Dealul Borlei și la SV de Dealul „Măcieșilor cunoscut din 1601 
încoace sub denumirea de „Dealul lui Mihai“.

 Valea Zalăului, numită de localnici și „Valea istorică“, desparte satele Panic și Radon spresud-vest și Hereclean,Guruslău, Dioșod și Bocșiţa 
spre N și NE, udând poalele sudice ale Dealului lui Mihai. Din scrisoarea adresată de Nicolaus Fărcaș din Cluj, lui Ioannes Budaki, jude-prim al orașului 
Bistriţa, datată din 3 august 1601, care cuprinde informaţii culese de la un trimis special a lui Sigismund Báthory, (scrisoare ce se află la Arhivele statului 
din Cluj-Napoca) și a altor documente, din „Cronologia lui Mihai Viteazul” prezentată în sesiune de către Nicolae Edroiu și Graţian Mărcuș, precum 
și din comunicarea tovarășului Constantin Rezachevici se evidențiază clar drumul urmat de oastea lui Mihai Viteazul, începând din 1 august 1601 cu 
Moftinul, pentru ca, după ce a străbătut localităţile Supurul de Jos și de Sus, Bobota, Sărmășag, Sălăjeni, Bocșa, Borla, să ajungă la Guruslăul de pe Valea 
Zalăului, în acea zi de 3 august 1601.

 Adevărul că localitatea Guruslău, de pe Valea Zalăului, a fost locul bătăliei și nu de pe Valea Someșului, este dovedit azi pe baze știinţifice, fiind 
recunoscut și consemnat în diferite lucrări și publicaţii, ca studiul lui Graţian Mărcuș, publicat în „Anuarul Institutului de Istorie”, 1973, și recenzat de 
Ioachim Crăciun, „Din zilele de cădere a lui Mihai Viteazul”; în care Alexandru Lapedatu se referă la Guruslăul din apropierea orașului Zalău, precum și 
într-o altă consemnare a lui Graţian Mărcuș, apărută în „Magazinul istoric”, anul VII, nr. 4 din aprilie 1973, „Puncte de vedere”.

 Cu privire la prima atestare documentară a localității Guruslău, noi considerăm anul 1441 știre sigură, găsită în colecția Bánffy „Documente 
privitoare la istoria familiei Bánffy de Losoncz din neamul Tomay”. Cea dintâi așezare a satului Guruslău a fost pe locul denumit și astăzi de către localnici 
PUSZTA (Pusta), unde în 1870 s-a descoperit fundaţia bisericii, așezarea fiind distrusă cu ocazia bătăliei din 3 august 1601. 

 Evoluţia toponimică a localităţii o găsim la Coriolan Suciu, în lucrarea „Dicţionar istoric al localităților din Transilvania” care se prezintă astfel: 
în 1441 localitatea este cunoscută sub denumirea de GOROZLO, în 1472 KET MAGYAR GOROZLÓ, în 1473 BOOSLO GOROSLO, în 1475 
GOROSLÓFALVA, în 1548 BHOROZLO-GHOROSLO, în 1584 GURUZLO, în 1601 GOROZLON-GOROZLOU-GOROSLÓ, în 1760-1772 
MAGYAR GOROSLO, iar din 1854 NAGY GOROSZLÓ, GURUSLĂU.

 În arhivele familiilor Bánffy Báthory și în Arhiva Episcopatului de la Oradea, așezarea Guruslău de pe Valea Zalăului, este des pomenită în 
diferite procese, testamente, contracte sau ca amanet. După ce localitatea a fost cumpărată de episcopul din Oradea, Vitez Ianoș, în conscripţiile din 1475 
iobagii episcopului din Guruslău (Gorozlófalva) au fost notaţi cu trei florini impozit. In 1533, satul a fost dăruit de episcopul Transilvaniei, Statilius, 
familiei Báthory, iar în 1534 regele Ioan al Ungariei a întărit văduva lui Báthory Ștefan cu această posesiune. 

Biserica Reformată din Dioșod

Stejărișul

Stejărișul de baltă
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 Satul Guruslău, aparţinând încă din 1445 de domeniul cetăţii Șimleu, domeniu de bază al familiei Báthory de Somlyó, a fost cuprins în 
Urbariul și inventariul domeniului din 1594. După acest inventar, în localitatea Guruslău se afla o măieriște (fermă) cu o casă cu 3 camere, curte, 2 
fineţe, 2 grădini, moară și vamă. Erau înregistrate 68 de animale, 2 stoguri de grâu cu 890 clăi, 1 stog de ovăz cu 96 clăi, 1 stog de fân cu 9 stîngeni și 
altele.8 Guruslăul, Borla și Bocșa, care făceau parte din aceeași măieriște, aveau 62 iugăre semănături de toamnă. Erau înscriși atunci 91 iobagi, 25 porţi, 
9 libertini ostași, 1 vameș, iar cetatea avea și o vie la Guruslău. În lucrarea „Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-lea“°, se evidenţiază faptul că censul 
plătit de către iobagii Guruslăului în ziua de Sînmihai se ridica la 50 florini, ei mai avînd obligaţia de a plăti și darea fer tonului (ovăs și bani), nona și 
dijma din griu și vin, darul mielului de strungă, dijma porcilor de pajiște, zecimala la stupi. 

 Toate aceste dări reveneau șpanilor, care mai beneficiau și de alte daruri ca: pâine, găini, pânză, bani. În anul 1648, localitatea aparţinea 
familiei principelului Rákóczi, iar după 1760, tezaurizatului regal. Până la înființarea comitatului Sălaj în 1876, satul Guruslău a aparținut comitatului 
Crasna, iar după această dală de plasa Zalău, cu notariatul cercual, registratură și stare civilă, ultimul oficiu telegrafic și poștal la Borla, tribunalul, 
judecătoria și perceptia la Zalău.

 Deși nu dispunem pentru anumite perioade de date concrete asupra evoluției și dezvoltării populației localității Guruslău, din lucrările 
„Monografia judeţului Sălaj “ — Petri Mór și „Iobăgia în Transilvania” — D. Prodan și alte documente se evidenţiază faptul că în 1543 existau 18 porţi 
cu 360 locuitori, în 1630 existau 28 iobagi a lui Báthory, 2 nobili și 50 gospodării părăsite, în 1715 erau 90 de suflete, 117 suflete în 1720, în 1847 
numărul sufletelor era de 719, iar în 1869 de 704.10 In perioada 1880—1898, numărul sufletelor oscilează între 657 și 680, pentru ca în 1910 numărul 
acestora să ajungă la 804 suflete, 402 bărbaţi și 402 femei, iar numărul știutorilor de carte era de 341.

În anul 1930, satul Guruslău avea 177 gospodării, 171 case cu 759 suflete, procentajul știutorilor de carte fiind de 81,4%.12 In anul 1941 în sat existau 
773 suflete, iar în 1956 erau 797 suflete, din care 348 bărbaţi și 413 femei. 

 Și în epoca modernă, caracteristic pentru viaţa economică este agricultura, creșterea animalelor și morăritul. După recensământul din 1895 
în sat exista un singur moșier, care dispunea de 150 iugăre cadastrale, iar numărul gospodăriilor era de 225 și deţineau o suprafaţă totală de 3060 iugăre 
cadastrale, din care 2981 iugăre în proprietate personală. La acea dată în localitate existau 18.734 pomi fructiferi, 301 cornute, 78 cai, 295 porci, 429 
oi, 1.631 păsări și 40 stupi. În anul 1908, averea totală a satului era de 11.132 coroane, venitul total de 2.730 coroane, iar cheltuielile de 2.673 coroane, 
din care 185 coroane pentru sănătate, 59 pentru învăţămînt. Școala de stat a fost organizată în anul 1895, cu o singură clasă.1

 MONUMENTUL “Mihai Viteazul” – GURUSLĂU

 La 12 km de Zalău,pe drumul european E81,se află pe dealul Guruslăului,monumentul ridicat în 
cinstea victoriei din 3 august 1601 a lui Mihai Viteazul împotriva lui Sigismund Báthory. Monumentul 
este opera sculptorului sălăjean Victor Gaga, inaugurat la 21 octombrie 1976, pe locul altui monument 
din 1928  care a fost ridicat aici în amintirea victoriei lui  Mihai Viteazul, înlăturat în  1941  după 
ocuparea Transilvaniei de către trupele hortyste.
 Actualul monument este din beton armat și travertin. Are o înălțime de 26 de metri, fiind format 
din trei lamele paralele, înalte de beton, simbolizând cele trei provincii românești. Pe lamelele laterale, se 
află sculptate stemele Țării Românești, Moldovei și Transilvaniei. Lamelele sunt susținute de un brâu sub 
formă de cub, pe fețele căruia sunt sculptate scene de luptă. Astfel, pe fața dinspre răsărit, este sculptată 
figura Marelui Voievod alături de cinci ostași în picioare. Doi dintre aceștia au fața îndreptată spre răsărit și 
poartă lănci cu bardă. Ceilalți trei, întorși cu fața spre Voievod, poartă stindardele celor trei provincii.

 Fața dinspre nord, conține figura lui Mihai Viteazul călare, având în mână celebra-i bardă,urmat de patru lăncieri. În fața calului se află un 
soldat având stindardul cu stema Voievodului, rezultată din îmbinarea celor trei steme. Fața dinspre apus, conține stema ce a reprezentat timp de mai 
bine de trei secole,idealul de unitate a tuturor românilor. Este de formă circulară având două personaje încoronate ce țin stema Moldovei, cu zimbrul, 
soarele, luna și stelele. Aceasta este sprijinită pe doi lei. Deasupra personajelor se află vulturul cu inelul în cioc, de pe stema Transilvaniei. Stema conține 
textul “Io Mihai Voievod,domn al Țării Românești,al Transilvaniei și a toată țara Moldovei”.
 Alăturat este inscripționat “Guruslău 1601. Aici la 3 august 1601, oștile conduse de marele voivod Mihai Viteazul au cucerit o strălucită 
victorie în lupta pentru apărarea unității tuturor românilor,pentru libertate și neatârnare”. Mai jos se poate citi “inaugurat în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu,secretar general al Partidului Comunist,președintele Republicii Socialiste România. 21 octombrie 1976”. Ultima față a monumentului, cea 
dinspre sud,conține o scenă de luptă, formată din 9 personaje. Primele 3 sunt în poziție de luptă cu săbiile scoase din teacă. Următoarele 3 sunt cu 
sulițele ridicate deasupra capului, în timp ce ultimele trei sunt cu arcurile gata de tragere.  „Măreția destinului legendarei figuri a lui Mihai Vodă Viteazul 
în întreaga istorie a poporului român și-a găsit împlinirea și întruchiparea deplinei sale străluciri, atingând piscurile cele mai înalte, în istorice zi de 1 
Decembrie 1918. Mihai Viteazul a fost steaua călăuzitoare a tuturor generațiilor care au luptat pentru realizarea, apărarea și consolidarea statului național 
român, exegetul său - marele Nicolae Bălcescu - dovedindu-se încă o dată a fi unul din acei „magi călători în stele și mergători înainte“.2

1 Mihai Viteazul si Salajul. Guruslau 375, Consiliul Judetean de Educaţie Politică și Cultura Socialista, 1976

2 Prezența lui Mihai Viteazul la Alba-Iulia in istorica zi de 1 Decembrie 1918
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 Biserica de lemn – Bocșița 

 Biserica aparținea de parohia ortodoxă Bocșița până în 2013 când instanța a dat câștig de cauză greco-
catolicilor chiar dacă în acel sat există doar doi credincioși greco-catolici. S-au făcut slujbe în biserică de către preoţi 
ortodocși până în anul 2004 deoarece biserica nouă a fost sfințită, iar din acel moment biserica de lemn a intrat 
încet dar sigur în consolidare.
 În 2012 - 2013 biserica a fost acoperită cu o folie de protecţie deoarece șindrila s-a deteriorat, acest pas 
a fost sprijinit de Primăria Comunei Hereclean iar proiectul de restaurare a fost finalizat, iar acum se așteaptă la 
punerea în practică a acestui proiect. Biserica în momentul de față aparţine cultului greco-catolic dar se specifică ca 
nu s-a organizat nici o slujbă până acum de vreun preot greco-catolic de când este în posesia lor. Biserica e atestată 
ca fiind construită în 1625 iar catolicismul în Transilvania a apărut prin 1698; prin urmare, biserica la origine a 
fost ortodoxă.
 
 Conacul Sebeș – PANIC

 Probabil distanța mică față de Zalău explică că fostul consilier guvernator Sebeș Antal, și-a construit conacul aici în Panic. Din păcate amintiri 
triste l-au legat de localitate, fiindcă aici a îngropat-o pe tânăra soție,Orgovány Julianna, care a trăit doar 21 de ani,date aflate de pe piatra funerară care 
există în biserică.
 Din fericire administrația actuală a localității nu a lăsat conacul în paragină. A trecut printr-o reparație capitală, în urma căreia clădirea, 
străjuită pe trei laturi de coloane ce susțin acoperișul, și a recăpătat eleganța de odinioară și a devenit cămin cultural. Din curte putem remarca cât de 
bine a fost ales amplasamentul clădirii, admirând panorama ce se deschide asupra localității.
 Conacul Sebeș este amplasat în centrul satului Panic. Este singurul monument istoric din sat și totodată împreună cu biserica de lemn din 
Bocșița reprezintă monumentele istorice ale comunei.
 Sebeș Antal, secretar de stat, începe să construiască între anii 1814-1815 în stil baroc popular. Inițial Sebeș a planificat cu două etaje dar 
datorită faptului că soția moare în 1817, renunță la planul inițial și termină construirea clădirii în forma actuală. Această descoperire s-a aflat doar în anii 
90 când odată cu renovarea clădirii se găsesc dovezi clare folosite pentru construirea clădirii, grinzi din stejar cu mărimi de 25x25 cm care în perioada 
respectivă înlocuia betonul și avea rol de șarpantă (planșeu).
 Unele materiale de construcții erau transportate din Baciu, județul Cluj, mai ales piatra din care s-au format stâlpii care alcătuiesc părțile de 
vest, sud și de Nord a clădirii în număr de 19 stâlpi în stil corintian. Talpa și coroana stâlpilor este cioplită din piatră, iar stâlpul este zidit rotund din 
cărămidă și tencuit. Sub clădire se află beciul în care accesul s-a realizat doar din exterior. Între anii 1815-1920 în beci au existat trei intrări. În curtea 
clădirii a mai existat și un alt beci care era acoperit cu pământ. Datorită timpului s-a surpat și nu mai există.
 De la Sebeș Antal conacul îl moștenește fiul său Sebeș Ferenc care a rămas unic moștenitor datorită faptului că tatăl său nu s-a căsătorit după 
moartea soției. Ferenc va avea un singur fiu Laszlo care însă nu se va căsători și lasă fără moștenitor conacul. Acest lucru se datorează faptului că Laszlo 
se va îmbolnăvi psihic, însă nu se știe exact din ce motiv sau din ce cauză. Se știe că a urmat academia maritimă din Fiune/Rieca de unde a ajuns acasă 
cu problemele psihice.
 În 1959 la vârsta de 70 de ani a murit,în urma lipsei de moștenitor conacul a ajuns la administrația locală care până în 1998 a folosit pentru 
toate necesitățile localnicilor. În această perioadă în conac era: cămin cultural, magazin alimentar, dispensar medical, sediul C.A.P., depozit, școală și 
grădiniță.
 După 1990 acoperișul cedează, consiliul local însă reușește să obțină fonduri de la Ministerul Culturii, Direcția Națională a Monumentelor 
Istorice,printr-un proiect pentru renovare, în a două fază se și renovează clădirea interior și exterior. Datorită renovării rolul final a conacului a rămas 
cămin cultural care dă loc nunților și diferitelor evenimente culturale.
 Familia Sebeș avea cea mai mare bibliotecă privată din regiune. În anii 50 servitorii, analfabeți ai regimului comunist au scos cărțile în curte 
și le-au dat foc, neținând cont de ce valori inestimabile distrug. Sebeș Laszlo plângea după cărți, dar nu a mai avut putere să oprească hoarda comunistă 
din sat. L-au băgat într-o încăpere 1,50/4m și trăia ultimii ani din mila consătenilor, umblând din casă în casă cu o straiță.
 Sub conac se află o pivniță boltită pe toată suprafața conacului. În pivniță funcționa până în anii 2000 un bar. Acum nu este folosit. Majoritatea 
terenurilor din partea vestică și sud vestică a satului erau proprietatea familiei Sebeș. Gardul frontal al conacului era zidit din cărămidă cu două intrări, 
în anii 60 au turnat un zid de sprijin din beton. Pe acest zid este construit gardul actual.

Biserica din Bocșița

Conacul Sebeș din Panic
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Comuna Hida este așezată în partea de sud - est a judeţului Sălaj, în Depresiunea Almașului, parte componentă a Podișului Someșan, bazinul 
Văii Almașului; traversată de la sud spre nord de drumul naţional 1G, Huedin - Răstoci, iar de la est spre vest de drumul județean DJ 109 ce 
face legătura dintre comuna Dragu și DN 1G.

 Teritoriul administrativ al comunei se întinde pe o suprafață de  101,72  km2  și  este   situat  în  Depresiunea  Almașului. Comuna  are   în com- 
ponență localitățile: Hida - sat reședință de comună situat la o distanță de 37 km față de municipiul  Zalău; Baica, Miluani,  Păduriș, Racâș, Sânpetru 
Almașului, Stupini  și Trestia.
 Locuirea acestor meleaguri încă din cele mai vechi timpuri este susținută de valoroasele descoperiri arheologice de pe teritoriul comunei. Prima 
atestare documentară a centrului de comună datează din anul 1333, când așezarea de la acea vreme era cunoscută sub numele de „sacerdos de Hidalmás”. 
Cu excepția satului Păduriș, care este atestat documentar doar din anul 1956, toate celelalte așezări au fost atestate documentar în intervalul cuprins între 
secolul al XIV-lea și al XV-lea (Baica-1396, Miluani-1461, Racâș-1350, Sânpetru Almașului-1350, Stupini-1366 și Trestia-1336).
 Comuna Hida concentrează pe teritoriul său urme arheologice și istorice din toate epocile. Condiţiile oferite de Valea Almașului, respectiv 
izvoare, suprafeţe favorabile practicării agriculturii, căi de acces, etc. au făcut ca regiunea să fie locuită încă din Neolitic. Prezența populației neolitice este 
demonstrată de două topoare din piatră șlefuită descoperite în Sânpetru Almașului. Epoca bronzului este atestată printr-o spadă cu mâner ornamentat, 
descoperită în împrejurimile satului Hida și păstrată într-o colecţie particulară. În anul 1903 s-a identificat pe dealul nordic al localităţii Hida un depozit 
de obiecte din bronz păstrate într-un vas ceramic din aceeași perioadă. Depozitul este compus din vârfuri de lance, fragmente dintr-o spadă cu peduncul, 
seceri și mânerul unui cuţit.
 În timpul stăpânirii romane așezările prosperă datorită vecinătății cu drumul care leagă Napoca de Porolissum (actual localitatea Moigrad).
 Repertoriul arheologic al României păstrat în manuscris la Institutul de Arheologie și Istorie al Artei evidențiază traseul drumului roman care 
trecea probabil prin Hida - Jernău - Poarta Sălajului. Teritoriul locuit al Văii Almașului era parte integrantă a Daciei Porolissensis, provincie organizată de 
împăratul roman Hadrian și reorganizată, după războaiele marcomanice (din anii 168- 169 d.Hr.), de Marcus Aurelius. Pentru supravegherea graniţei de 
nord a provinciei, trasată în lungul Culmei Meseșului, s-au înălţat Castrele de la Moigrad, Buciumi, Românași, Romita și Tihău. La adăpostul acestora 
s-au dezvoltat așezările civice din zona Hida- Sînpetru Almașului- Dragu.
 Despre populaţia romanizată rămasă după părăsirea Daciei de către împăratul Aurelian se cunosc informaţii tot mai sărace. Organizaţi în obști 
sătești și conduși de cnezi locali, locuitorii Văii Almașului cultivă ogoarele și cresc animale. Fiecare vale reprezintă o unitate administrativă și politică sub 
conducerea unui cneaz sau voievod local. Anonimus în Gesta Hungarorum afirmă că maghiarii au găsit la venirea lor în Transilvania, o populaţie băști- 
nașă organizată în trei formațiuni politice prestatale conduse de Menumorut, Glad și Gelu. Zona Hida a fost integrată Ducatului lui Gelu. Anonimus 
relatează o bătălie purtată de Gelu Românul cu o căpetenie maghiară Tuhutum, pe râul Almaș. Șanţurile lui Gelu de pe Dealul Gras, au fost amenajate 
cu acest prilej. Gelu a fost ucis iar populaţia autohtonă a jurat credinţă lui Tuhutum la Așchileu.

PRIMELE ATESTĂRI DOCUMENTARE ALE SATELOR COMUNEI HIDA arată astfel:
• Satul Hida este atestat documentar din anul 1333 în registrul de dijme papale întocmit între 1332 - 1337 de cei care colectau dările datorate papei 
de popuilaţia catolică din Regatul Ungariei. Dijmele erau percepute pe dioceze iar Hida figura ca centru religios catolic.Cu acest prilej este pomenit un 
sacerdos de Hydalmas. Așezarea este numită în documente, de-a lungul secolelor: Hydalmas (1333), Hidalmás(1587-1589), Hida(1730), Hidalmás 
(1750), Hida (1854).
• Satul Trestia este al doilea atestat documentar, din anul 1336 . Este denumit în documente Komlos Ujfalu.
• Satele Sînpetru Almașului (Szent Péter) și Racîș (Almasrakos, Rakoș), sunt menţionate pentru prima dată în documentele din anul 1350. Satul 
Sînpetru Almașului a fost întemeiat iniţial pe CORBU. Cauzele care au dus la mutarea sa în actuala vatră nu se cunosc cu certitudine.
• Satul Baica este atestat în anul 1396 și este menţionat constant în documente cu numele de Banika (anul 1396), Bynyka (anul 1600), Bayka (anul 
1733), Banika (anul 1750), Baika (anul 1850), Baica (anul 1854).
• Satul Miluani este menţionat în documente datând din 1461 care amintește de census quinquagesimalis de Miluan. Ca și restul localităţilor și satul 
Miluani este atestat cu denumiri diferite de-a lungul timpului: Nyilván (1733), Milvan (1760-1762), Milvány (1854).
• Satul Stupini (Fuzeș), de dată mai recentă este menţionat constant în special în recensămintele organizate de statul austriac. După transformarea Im-
periului habsburgic în Imperiul dualist austro-ungar, localitatea Stupini primește în documentele maghiare ale vremii numele de Mezősolymos.
• Localitatea Păduriș, fost cătun, s-a transformat în sat ca urmare a redistribuirii teritoriale realizată în 1956.
Obiectivele turistice ale comunei reprezintă puncte de mare atracție atât pentru turiștii din țară cât și pentru cei din străinătate. Rezervațiile naturale 
Gresiile de pe Stânca Dracului și Poiana cu narcise de la Racâș sunt nelipsite din ghidurile turistice ale ţării. Alături de acestea, fondul turistic de origine 
antropică, reprezentat de obiective de mare valoare cum ar fi:
• Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului“ Strâmba din Păduriș
• bisericile de lemn: „Sfinţii Arhangheli“ din Baica, „Sfinţii Arhangheli“ din Miluani, „Sfinţii Arhangheli“ din Racâș, biserica de lemn „Sfinții 
Arhangheli“ din Sânpetru Almașului
• conacul Hátfaludy din Hida
• conacul Morca și multe altele, fac din comuna Hida un important areal de convergență turistică.“

Comuna Hida

   Ghidul turistic al județului Sălaj | Comuna Hida

85



Stânca dracului

Conacul Hatfaludy

Mănăstirea Strâmba

Biserica de lemn din Hida

Biserica de lemn din Boica

Biserica de lemn din Racâș

Biserica de lemn din Sânpetru Almașului
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Localitatea Horoatu Crasnei, în anul 1270, este amintită sub denumirea de „Huruath“ și aparţinea cetății Crasna, an în care regele Ștefan separă 
acest teritoriu stabilindu-i hotarele. În anul 1808 în Horoat au fost recenzate 18 familii de „nemes“ (nobil). Satul Stârciu are de asemenea un trecut 
interesant. Din documentele vechi reiese ca satul Stârciu se găsea în vecinătatea castrului roman - Buciumi de azi. Pe valea Ragului, drumul de 

comunicație cu castrul roman, la locul numit „Cetațuie“ s-au găsit diferite obiecte de uz casnic care datează de pe vremea dacilor: fragmente și vase din 
ceramică, toporaș de piatră. Pârâul Șeredei este amintit în anul 1270 de regele Ștefan al Ungariei într-o scrisoare familială când spune ca pârâul Șeredei 
este pe teritoriul cetății Crasna. Pe acest pârâu care izvorăște din munții Meseș ia fiinţă localitatea Șeredeiu.

 I. Așezare geografică

 Comuna Horoatu Crasnei este situată în partea de sud-vest a județului Sălaj, iar din punct de vedere hidrografic în bazinul superior al râului 
Crasna, la obârșia râului, în apropiere de vârful unghiului format de culmile cristaline ale Munţilor Meseș și Plopiș. Comuna este situată în Depresiunea 
Șimleului, la poalele munților Meseș, are o suprafaţă de 8194 Km2 și este formată din satele: Horoatu Crasnei, Șeredeiu, Stârciu și Hurez și cătunul Poic. 

 II. Port și tradiţii

 Până în ultimii ani în unele sate ale comunei populația și-a păstrat porturile și obiceiurile. În satul Horoatu Crasnei, în jurul anilor 1924 – 
1930, se purta îmbrăcămintea moștenită din strămoși. Bărbații purtau iarna sumane făcute din lână de oaie Țurcană, pantaloni (cioareci) tot din lână, 
căciuli  din blană de miel, iar ca încălțăminte opinci din piei sau pânză cauciucată. Femeile purtau rochii largi din pânză de lână țesută de ele și sumane 
asemănătoare celor bărbătești. Vara, în zilele de sărbătoare, bărbații purtau izmene largi din pânză de bumbac sau cânepă, laibăre(veste) cu nasturi meta-
lici, pălării de paie. Femeile purtau poale largi ,albe, cu diferite modele populare, zadii (șorțuri), spăcele (bluze). Acest port, la femei, se mai păstrează și 
astăzi cu ocazia diferitelor sărbători , pe când la bărbaţi, portul a dispărut suferind influența portului de la oraș. 
 Cu ocazia nunților sau petrecerilor se folosea ca instrument de cântat fluierul, clarinetul, mai târziu vioara și acordeonul. S-au păstrat și unele 
strigături de pe la nunți mai ales în satele Șeredei și Hurez. Nunțile se încheiau întotdeauna cu ospățul socăcițelor,  care are loc în a doua zi spre seară sau 
a treia zi. La acest ospăț participau de asemenea toți cei care participau la nuntă. Rolul socăcițelor nu se rezuma numai la a găti bucatele și a le servii la 
mese. Ele adaugă la Șeredeiu și Stirciu, un farmec deosebit petrecerii, printr-un autentic dans al lor, cunoscut și apreciat în întreaga țară  „Muiereasca“.

 III. Obiective turistice locale

 1. Biserica Reformată este așezată pe strada Horoat care este locuită îndeosebi de populație de etnie maghiară. Pe locul actualei biserici 
reformate se amintește în documente istorice de existența unei biserici romano-catolice, construită din lemn pe la anul 1470. Actuala biserică a fost 
construită pe la sfârșitul secolului al XVII–lea din piatră cu acoperișul din șindrilă, având o arhitectură în stil gotic și renascentist. Biserica de piatră care 
a înlocuit-o pe cea de lemn a fost tot romano-catolică, dar din anul 1567 când populația maghiară a trecut la calvinism, datează ca biserică reformată. 
Biserica a intrat în circuitul monumentelor istorice din România. 

 2. Traseul Valea Ragului-Poiana Stârciu este situat la ieșirea din satul Stârciu spre satul Buciumi. Acest traseu este cunoscut în istorie fiind cea 
mai facilă trecere spre podișul Transilvaniei, motiv pentru care armatele romane și-au instalat o parte a trupelor sale în vecinătate, la Buciumi. În prezent 
Valea Ragului este de o frumuseţe deosebită, de o parte și de cealaltă fiind înconjurată de dealuri golașe sau de dealuri acoperite de păduri de foioase și 
conifere. 
 3. Fântâna leacurilor și Mănăstirea din Poiana Stârciu

 De-asemenea în Poiana ar fi fost o mănăstire numită Mănăstirea Meseș, aceasta fiind atestată documentar în secolele XI-XII. Pe vechea locaţie 
s-a construit o bisericuță de lemn iar în apropiere este un izvor binefăcător numit „Fântâna Leacurilor“ sau „Izvorul Îngerului“. 

Biserica reformată din Horoatu Crasnei Poiana  Stârciu Schitul Poiana Stârciu

Comuna Horoatu Crasnei
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Biserica de lemn din Răstoci  -Edificiul poartă caracteristici arhitectonice originale, fiind conceput în stilul tradițional românesc din Nordul 
Transilvaniei și a fost consacrată în anul 1828. 
                   

 Biserica de lemn din Ileanda-  Prima biserică despre care sunt informaţii este așa numita „biserica nobililor” datând din anul 1441 ,construită 
din lemn se afla pe malul râului Someș in locul numit „Buruieni“ Datorită inundațiilor frecvente aceasta a fost strămutată în jurul anului 1730 pe valea 
Ilenzii fiind cunoscută sub denumirea de „Biserica Ginerilor“
        

 Casa acoperită cu paie- Răstoci  - Această casă este construită pe un teren în pantă, pe o temelie din piatră, cu liant de pământ. „Casa lui 
tanti Iulica”, cum este cunoscută, a fost construită de către bunicii acesteia pe la anul 1900.

 Pădurea de Castani Comestibili Negreni- Este situată în partea nord-estică a Comunei Ileanda   pe teritoriul satului Negreni. Pădurea 
„La Castani“ a fost declarată arie protejata prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 . Peste 50% din suprafața acesteia este acoperita de arbori de castan 
comestibil (Castanea sativa).                                       

      Casă tradițională cu acoperiș de paie

Biserica de lemn din Răstoci

Biserica de lemn din Ileanda

Pădurea de Castani Comestibili Negreni

Comuna Ileanda
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 Peștera Magurici-Aria naturală Peștera Măgurici întinsă pe o suprafață totală de 1 ha este suprapusă peste situl „NATURA 2000“ -  se 
evidențiază prin fauna cavernală reprezentată de o populație mare de lilieci aparţinând de 5 familii diferite de microchiroptere care formează colonii de 
sute sau mii de exemplare.

                   
 Stațiunea -Bizușa Băi -Stațiunea Bizușa este recunoscută la nivel național ca stațiune de tratament balnear și recuperatoriu. Apa folosită 
folosită ca tratament la Bizușa este o apă sulfuroasă, foarte slab clorurată, calcică, sodică, magnezică. Apele minerale de aici sunt sulfatate bicarbonatate, 
cloro-magneziene, sodice, hipotone și atermale. 

         

 

Obeliscul „Foametea din 1814”- Monumentul este prevăzut cu o inscripție în limba maghiară (parțial deteriorată):  Traducera în românnă: „RIDICAT 
CU AJUTORUL MUNCITORILOR  AJUTAȚI CU PÂINE ÎN TIMPUL FOAMETEI DIN 1814“.
 

Stațiunea -Bizușa Băi

Stațiunea -Bizușa Băi
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Comuna Ip este situată în partea de vest a judeţului Sălaj. Teritoriul administrativ al comunei Ip se învecinează cu următoarele comune:
- la nord cu comunele Camăr și Carastelec
- la nord-est cu comuna Măeriște

- la sud-est cu comuna Nușfalău
- la sud cu comuna Halmășd
- la vest cu comuna Marca
 Pe teritoriul comunei Ip există un număr important de vestigii și situri arheologice, care sunt incluse pe lista monumentelor istorice din judeţul 
Sălaj. Aceste obiective sunt următoarele:  așezare dacică din secolele II - III d. Chr. în lunca văii Barcăului, Cosniciu de Jos; așezare din epoca bronzului 
la punctul „Bánffy - Tag“ la capătul de SE al satului Zăuan, în valea Barcăului; așezarea „Akasztódomb“ din Neolitic, cultura Tisa,la 1,5 km NV de satul 
Zăuan, pe prima terasă de pe stânga Barcăului; „Temetődomb“ („Dâmbul Cimitirului“) din neolitic, la marginea de NE a satului, pe partea dreaptă a 
drumului Zalău-Șimleu-Oradea, însă, din păcate nu sunt semnalate și valorificate și nu se prea găsesc informaţii despre ele.

 OBIECTIVE RELIGIOASE 

 Biserica Reformată din Ip este cea mai veche clădire din comună, fiind construită în anii 1419-
1420, pe locul unei biserici catolice – Biserica Szent András. Este o moștenire plină de istorie, de numele 
său se leagă numeroase întâmplări și legende interesante. În 1705, pe timpul răscoalei lui Rákóczi (războiul 
curuţilor) biserica s-a ars din cauze necunoscute, iar în 1720 parţial a fost reconstruită, urmând să fie extinsă 
pe partea estică, în 1793, datorită creșterii populaţiei. Au mai avut loc și alte modificări și modernizări în 
1963 -64. Biserica are lăţimea de 7 m și lungimea de 21 m, are o capacitate de 255  persoane,  se află într-o 
regiune frumoasă, plină de copaci și ornamente, zona are aspectul unui parc.
La intrare bisericii sunt amplasate două pietre funerare, care provin din anii 1622; una se află pe partea 
dreapta, este ornamentată cu blazonul familiei, cu un cap de mort și cu o clepsidră; cealaltă este amplasată pe 
partea stânga și prezintă trei forme feminine în ordine crescătoare (Bideskúti Susanna, Judith și Kata, care 
au murit în anii 1522 din cauza epidemiei ); familia Bideskúti a avut o mare importanţă în istoria bisericii, 
au dăruit numeroase obiective bisericii, au contribuit într-o mare măsură la dezvoltarea sa.

 Biserica reformată din Zăuan (1680);  A fost construită din piatră în 1680 pe locul unei biserici de lemn; are o capacitate de 460 de locuri. 
Lăcașul de cult este înconjurat de un cimitir, iar în curtea bisericii se găsesc morminte ale unor personalităţi mai importante din localitate și un monu-
ment.

 OBIECTIVE CULTURALE

 Casa Parohială al cultului reformat din Ip

 Clădirea este situată în centrul satului Ip, sub numărul 138. Baza clădirii a fost pusă de familia 
Vallyi, în 1751, stadiul său actual fiind un rezultat al construcțiilor din 1907. 
Clădirea  a fost declarată monument de artă, dar înainte de acesta a fost vizitată de directorul comisiei naţio-
nale al monumentelor istorice din București, care ne-a sfătuit să avem mare grijă de ea, deoarece este ultima 
casă construită de nobilii din Ardeal în secolul XVIII-lea. Sub casă se află o pivniță mare, în care sunt păstrate 
diferite obiective - moșteniri adunate în primul rând de la localnici dar și din alte localități rurale din judeţ: 
porturi populare, mașini de cusut, fotografii, mobile și multe alte obiective.

 CASE ŢĂRĂNEȘTI

 Casa familiei Sebeș, localizată pe strada Gării din satul Ip, sub 
numărul 434. A fost construită  în 1854 de familia Sebeș 
și este caracterizată de un stil arhitectural specific secolului XIX.

 - O casă ţărănească așezată tot pe strada Gării, sub nr. 332. Este 
o casă ţărănească din secolul XIX.

 - Casa Conac (azi dispensar), din satul Zăuan, secolul XIX., nr. 
185.

- Clădire publică din Zăuan (azi poștă), secolul XIX., nr. 330.”
Clădire publică din Zăuan - Poșta Română

Pivnițe din Zăuan

Biserica Reformată din Ip

Biserica Reformată din Zăuan

Comuna Ip

Comuna Ip | Ghidul turistic al județului Sălaj | Instituția Prefectului județul Sălaj

90



 MONUMENTE

 Mormântul și monumentul eroilor din localitatea Ip reprezintă alte obiective de interes turistic. Aceste obiective sunt închinate Martirilor 
români uciși după ocuparea Transilvaniei de Nord - Vest de către unguri, în urma Dictatului de la Viena. În fiecare an, la monumentul închinat celor 
157 de victime ale masacrului de la Ip, se comemorează amintirea acestora.

 

 Monumentul eroilor căzuți in Primul și al II-lea Război Mondial, din localitatea Ip se află în grădina Bisericii Reformate din localitate și 
este alcătuit dintr-o marmură neagră montată într-un zid  de piatră. Pe marmură sunt gravate numele localnicilor uciși în cel de al doilea Război Mon-
dial,  În fiecare an cu ocazia comemorării, locuitorii comunei le onorează amintirea printr-un eveniment la care iau parte alături de localnici, autorități 
și diverși invitați.

Dealul din Zăuan cu  300 de pivniţe în pământ
 Cultivarea viţei de vie și pomicultura reprezintă principalele ocupaţii ale locuitorilor din Zăuan, fapt drept dovedit de existenţa a 300 de 
pivniţe (majoritatea săpate în pământ) în cadrul localităţii mai sus amintite.

Comemorarea victimelor de la IP (14. septembrie) Mormântul și monumentul eroilor din localitatea Ip

Mormântul și monumentul eroilor din localitatea Ip
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Cu un trecut deosebit, o atmosferă plină de viață și numeroase atracții turistice inedite, comuna Letca este una dintre cele mai accesibile destinații 
din Sălaj. Comuna Letca este situată în nord-estul județului Sălaj. Ocupă o mare parte a culoarului Someșului și a podișului Purcăreţ-Boiu Ma-
re-Jugăstreni, până la contactul acestuia cu culmea prelungă a Prisnelului și are o suprafaţă de 60,50 km². Are în componență localitatea Letca 

(sat reședință de comună, situat la o distanţă de 48 km faţă de municipiul Zalău), satele Lemniu, Cuciulat, Ciula, Cozla, Purcăreţ, Șoimușeni, Topliţa și 
Vălișoara. Deși urmele locuirii pe aceste meleaguri se pierd mult în negura timpului, reședinţa de comună este atestată documentar doar în anul 1405, 
sub denumirea de Letka. De vechimi apreciabile sunt și celelalte sate: Cozla, Cuciulat și Lemniu – atestate documentar în anul 1405, Ciula – atestat 
documentar în anul 1566, Purcăreţ și Șoimușeni – atestate documentar în anul 1543, Topliţa – atestat documentar în anul 1416 și Vălișoara – atestat 
documentar în anul 1603.
 Dacă veți avea curiozitatea sau dorința de a ne vizita comuna veți descoperi că aceasta găzduiește locuri de o frumusețe rar întâlnită dar și 
oameni destoinici, harnici, calzi și primitori pe care te poți baza oricând. Comuna Letca și proximitățile ei (Băbeni, Lozna, Surduc, Gârbou și Cristolț), 
poartă în suflet și în memorie faptele și exemplele unor personalități marcante pentru zonă. Din mijlocul acestor ținuturi pitorești s-au ridicat minți 
luminate, care n-au avut liniște până când vitregia vremii n-a fost răpusă. Există oare cineva care n-a auzit de legendarul căpitan Pintea, de Ioan Buteanu, 
mâna dreaptă a revoluționarului Avram Iancu, de Todor Lazăr, de Vasile Hossu, de Theodor Mihaly și de cardinalul Iuliu Hossu?  
 Printre oamenii marcați iremediabil de aceste exemple ilustre  trebuie neapărat să îl menționăm și pe marele patriot unionist dr .Ilie Lazăr, cel 
mai tânăr semnatar al actului Marii Uniri, exemplu viu al luptei neîncetate pentru credință și dreptate, devotament și jertfă pentru țară, fără a cere ceva 
în schimb, loialitate și fidelitate dusă până la sacrificiu suprem. A fost confidentul lui Iuliu Maniu, liderul românilor ardeleni, pe care îl însoțea peste tot. 
Având un fizic impunător, rafinament intelectual, eminentul avocat și talentatul orator Ilie Lazăr acționa în multe situații ca o veritabilă  gardă de corp a 
lui Iuliu Maniu. Ilie Lazăr i-a rămas fidel până la capăt lui Iuliu Maniu. În momentul în care s-a terminat procesul în 1947, Iuliu Maniu s-a oprit în fața 
lui Ilie Lazăr și i-a spus: „Îți mulțumesc  Ilie că nu m-ai trădat și mi-ai rămas fidel până la capăt“. Pe linie paternă, el descindea din familia nobiliară Lazăr 
de Purcăreț(satul Purcăreț, comuna Letca), oameni educați care s-au ridicat în elita românească națională și locală, luptând pentru drepturile conaționa-
lilor din Transilvania.
          Nu putem să nu îl menționăm pe Paul Augustin(1866-1921), un important diplomat,sprijinul moral al românilor refugiați în Primul Război 
Mondial,  a fost consilierul personal al regelui Ferdinand I și cel care a stabilit frontierele Transilvaniei cu Ungaria. Paul Augustin s-a născut pe 21 februa-
rie 1866  în localitatea Letca.
 În zona noastră se găsesc multe obiective turistice antropice, dintre care menționăm biserica de lemn Sf. Maria din Letca, monument istoric, 
secolul al XVII-lea, care datează din anul 1665, an înscris în dreapta portalului de intrare. Această biserică este cunoscută sub denumirea de biserica ioba-
gilor, ceea ce indică o împărțire anterioară a comunității după statutul social, distincție întâlnită în mai multe așezări din nordul Transilvaniei. Inscripția 
chirilică din dreapta intrării: „Această sfântă besearecă ou făcut Iacob Ionașc și cu popa Văsiiu în anii Domnului 1665 mț (luna) mar(tie) 11dn (zile)“, 
surprinde momentul final, cel al consacrării construcției. De asemenea la acest capitol trebuie menționate și Biserica „Sfinții Arhangheli“ din Șoimușeni, 
construcție din secolul al XIX-lea, Biserica „Sfinții Arhangheli“ din Toplița, construcție din 1864, și Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ din Purcăreț, 
construcție datând din secolul al XIX-lea. Cei care vor dori să urce pe dealurile din comună vor putea admira peisaje aparte ce pot ajunge până dincolo 
de meleagurile sălăjene; spre exemplu, din punctul cel mai înalt al satului Cozla veți putea zări, dacă priviți cu atenție, chiar și municipiul Baia Mare. La 
capitolul priveliști deosebite putem include și Culoarul Someșului aferent sectorului Răstoci – Cuciulat. 
 Pe malul stâng al Someșului se ridică Stanii Clițului,  un monument al naturii care se impune în arealul peisagistic prin stâncile abrupte de gre-
sii. Rezervația peisagistică Stanii Clițului se află într-o zonă mirifică de pe Valea Someșului, în localitatea Cliț, comuna Băbeni, la aproximativ 40 de km 
de Zalău și la 20 de km de orașul Jibou. Specificitatea este dată de „iarba neagră“ (Calluna vulgaris), o specie de plantă specifică zonei de nord a Europei 
și care coboară, în mod excepțional până în Spania și Italia. Populația de „iarbă neagră“ s-a adaptat foarte bine pe stâncile golașe din Cliț, la o altitudine 
de doar 140-150 metri, neobișnuit de joasă pentru țara noastră, habitatul obișnuit al plantei fiind la o altitudine de 800-1200 de metri.  Călătorul nu va 
putea trece prin zonă fără să admire peisajul.
 Chiar dacă datorită riscului de inundație, oamenii au evitat să își construiască așezările chiar pe malul râului, zona de luncă este una prielnică 
agriculturii. De aceea, conștientizând potențialul zonei, Pr. Adrian Bora punându-și în valoare cunoștințele deprinse de la tatăl său, care era agronom în 
Bihor, a reușit odată ajuns în mica localitate sălăjeană de la cota 600, să își convingă credincioșii să-și folosească înțelept pământurile. Astfel, inspirate de 
modelul preotului din sat, mai multe familii au început să cultive fructe de pădure ( cireșe, coacăze, afine, zmeură) sau chiar căpșuni și lavandă, plantații 
nemaiîntâlnite în zonă înainte de venirea părintelui, dar care astăzi sunt foarte cunoscute și apreciate mai ales de către clienții din afara țării, care solicită 
cantități tot mai mari. De aceea părintele Adrian își propune ca în viitor să pună bazele unui proiect prin care să obțină sprijin pentru construirea unui 
centru zonal de colectare a fructelor, menit să ajute agricultorii în procesul lor de depozitare și distribuție, pentru a nu se irosi minunatele fructe atât de 
sănătoase și gustoase. 
 Un alt obiectiv turistic demn de luat în seamă al comunei este Peștera Lii din localitatea Cuciulat, comuna Letca, situată în versantul drept al 
Văii Seci, la cca 80 m amonte de izbucul din Valea Seacă. Este situată la aproximativ 600 m de  DN 1H , se poate ajunge fără dificultate până la intrare. 
Intrarea în peșteră, având dimensiunile de 6x9 m, este cea mai impunătoare ca dimensiune din Podișul Someșan.
 Pe lângă peisajele pitorești, văile repezi și limpezi, fructele și preparatele tradiționale realizate cu pricepere de către femeile din comună, vă 
recomandăm să aruncați o privire și la tradițiile și obiceiurile din zonă. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă veți avea ocazia să redescoperiți un Crăciun de 
poveste în care colindătorii din Letca și Lemniu pornesc în cete prin sat în costume naționale și vestesc tuturor Nașterea Domnului, chiar și în satele  sau 
comunele vecine, adesea mergând chiar până la Rus. De asemenea dacă doriți un Crăciun încărcat de zăpadă vă recomandăm să poposiți la Cozla. 
 Datorită altitudinii și poziționării localității în acea perioadă a anului veți găsi mai mereu un strat de zăpadă numai bun pentru săniuș sau 
schiat, chiar dacă în alte zone zăpada lipsește cu desăvârșire. Și aici obiceiul colindatului are o importanță aparte. Puțin după apus, pornind de la casa 
părintelui și a învățătorului din sat copiii pornesc cu Steaua, tradiția spune că băieții trebuie să deschidă calea pentru a aduce belșug în casele gazdelor, 
fiind urmați apoi de fete iar după aceea de tinerii din sat. Chiar dacă acum părinții sau bunicii noștri, ajunși la vârste înaintate nu mai pot continua obi-
ceiul, adeseori în relatările lor menționează și o ceată a vârstnicilor din care făceau parte părinții sau bunicii lor creându-se astfel o punte între generații 
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și o unitate în mărturisirea de credință.     
 O altă sărbătoare deosebit de importantă în zonă pe lângă Nașterea, Botezul și Învierea Domnului, este cea a Rusaliilor când an de an, după 
Liturghie, sătenii din Lemniu și Letca se îmbracă în costume populare și se adună la o serbare câmpenească cu muzică tradițională, preparate ca la mama 
acasă, activități sportive și multă voie bună.
 O particularitate a zonei sunt broderiile de pe porțile șurilor din comună care îți vor atrage atenția încă din prima clipă. Tot într-o astfel de      
șură regretatul avocat Ionuț Florian a reușit să amenajeze un mic muzeu al satului Cozla unde acesta a adunat diverse obiecte tradiționale și unde atrăgea 
diverși turiști atât români cât și străini, oferindu-le șansa de a gusta bucatele tradiționale și chiar de a dormi în căpițe de fân așa cum făceau străbunii 
noștri. Tot în aceeași curte de la numărul 109, acesta a inițiat într-o casă tradițională Festivalul de muzică Shi Mai Fest, un festival care an de an din 2012 
reușea să adune în micul sat sălăjean sute de oameni care veneau să asculte muzică folk, sau muzică populară, interpretată pro-bono de artiști consacrați, 
care au răspuns afirmativ solicitării sale și încercării de a promova aceste locuri de poveste.  
 Deși anul 2020 a fost unul foarte greu, fiind primul an când festivalul nu a fost ținut datorită situației epidemiologice cauzate de infecția cu 
COVID-19, veștile proaste culminând chiar cu decesul domnului Ionuț Florian, sperăm ca  situația epidemiologică să fie rezolvată, și efortul său să fie 
continuat de către colaboratorii care au organizat an de an festivalul, în intenția de a promova valorile zonei și vor relua proiectul de îndată ce situația o 
va permite.
   Pentru a ușura accesul în zonă în ultimii ani în comună au fost efectuate numeroase lucrări de reabilitare fiind asfaltate 90% din drumurile 
comunei vă invităm așadar să poposiți pe teritoriul comunei noaste, bucurându-vă de peisaje minunate, locuri de rugăciune străvechi, bucate alese, tra-
diții, muzică bună și oameni gospodari și inimoși.   

Râul Someș- Localitatea Letca

Cariera de piatră de la Cuciulat

Lemniu-Sarbatoarea-Rusaliilor Biserica de lemn din Toplița

Crăciun înxăpezit la Cozla 2016Letca-Colinde-2014

Peștera Lii Stanii Clițului
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Biserica de lemn din Ciula Fructe de Cozla

Șură tradițională

 Festivalul SHI MAI FEST  și Muzeul satului Cozla      realizat de domnul avocat Ionuț Florian
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Situată pe malul stâng al Râului Someș, în partea nord-estică a județului Sălaj, la distanța de 50km de orașul Dej, 50km de orașul Baia Mare și 
56km de orașul Zalău, comuna Lozna se întinde în cea mai mare parte în lunca și pe terasele râului Someș, având o suprafaţă de 6113 ha. Aceasta 
cuprinde cinci  sate: Lozna ,Preluci,Cormeniș,Valea Loznei și Valea Leșului, în care locuiesc conform recensământului din 2002, 1195 locuitori,cu 

următoarea structură etnică: români 1187 și 2 maghiari și 6 de etnie rromă.      
 Este străjuită de dealurile Șimișna –Garbou și râul Someș ,respectiv de la est la vest de culmile :Țiclău , Coasta Cocoșoiei, Cornet,Copaia 
și Stanii Prelucilor . Zona deluroasă de circa 75% din suprafața comunei , se întinde de la extremitatea estică a satului Cormeniș și până la cea vestică 
limitrofă satului Cliț, formând un arc natural în jurul comunei, unde predomină fagul, stejarul și carpenul. Porțiunile cele mai bogate în vegetaţie, cu 
pondere  mare de exploatare forestiere sunt: Valea Cormenișului, Valea Leșului, Cornet și Copaia, Loznișoara Valea Lungului, Leordiș și Sângeriș. Aceste 
zone dominate de culmile: Țiclău , Cetățuia, Măgura și  Stanul Prelucilor  au o înălţime de 200-400 m, pe când cea depresionară abia ocupă 105 din 
toată întinderea reprezentată de depresiunile Grindului, Susenilor și Grindul Clițului, locuri preferate pentru cultivarea grâului, porumbului și cartofi-
lor.   
 Situația fondului funciar la 1 ianuarie 2006 înregistra următoarele valori :6113 ha total teritoriu administrativ ,2128 ha teren agricol , adică 
34,81 % din total iar 905 ha sunt cu statut arabil .Alte folosințe ale terenului administrativ sunt după cum urmează : 16,26% pășuni(994 ha) 3,74 % 
fânețe (229 ha), 58,18% păduri (3557), 0,90% ape (55ha), 1,65% drumuri (101ha), 1,39% curți construcții (85ha) și 3,05% neproductiv(187ha).  
 De la „Țiclău “ la Stanii Clițului, ochiul oricărui vizitator nu poate rămâne orb la priveliștea ce i se desfășoară maiestos pe malul stâng al So-
meșului și poate pe una din văi , fie cea  a Leșului , a Cormenișului ori Loznișoara  va găsi locul potrivit pentru o cabană de odihnă necesară  celor veniți 
de departe  să admire aceste locuri încărcate de istorie și frumuseţe ascunse în inima pădurilor.      
    Urme edificatoare ale unei civilizații și culturi , care grefate pe materialul  uman daco-roman (amintim castrul de la Rogna și drumul roman ) 
stau ascunse sub veacuri pentru  a izbucni biologic , în limbă și spirit, fie prin Peștera Leșului ori cea Tătărască , fie pe creștetul Copăii ori Cornetului de 
care n-au curajul nici un migrator să se apropie ori să-l întineze cu prezența pornită spre aceste meleaguri. 

 RELIEFUL 

 Localitatea Valea Loznei este așezată în partea nordică a Depresiunii Colinare a Transilvaniei. Localitatea este așezată în extremitatea nord-ves-
tică a Podișului Someșan la o altitudine de 204 m. La nivel local, localitatea este așezată în culoarul Someșului.  Relieful este alcătuit din dealuri care 
acoperă aproximativ 75% din suprafața comunei. Ele formează un arc de cerc natural în jurul comunei, care se întinde de la extremitatea estică a satului 
Cormeniș, până în partea vestică, limitrofă, a satului Cliț. Suprafețele joase sunt reprezentate de depresiunile Grindului, Sușenilor și Grindul Clițului, 
ele ocupă 10% din suprafața localității, fiind preferate pentru cultivarea grâului, porumbului și a cartofilor.  Comuna Lozna este dispusă în teritoriu în 
formă de amfiteatru, cu deschiderea spre nord-est, înspre valea Someșului. Dealurile care străjuiesc localitatea de la nord la sud sunt: Dealul Gorunișului, 
Culmea Cetățuia, Dealurile Cornetu și Copăii până la valea Loznișoarei. De la est la vest, sunt dealurile Stanii Prelucilor (vf.Măgurii) până la Valea Loznei 
(comunele Lozna și Preluci), iar Dealurile Goruna Mare și Grindului închid depresiunea.   Dealurile au altitudini cuprinse între 250 și 450m, cele mai 
mari altitudini sunt în Vârful Măgura, Dealului Copăii și Grindului, Ticlău, Cetățuia și Cornet, pe când culmile din Stanul Prelucilor au înălțimi mai 
reduse, sub 300 de m. Dealurile sunt foarte bine împădurite. Arealele pădurilor cele mai bogate și cu ponderea cea mai mare în exploatarea forestieră sunt 
localizate pe văi, precum: Valea Cormenișului, Valea Leșului, Cornet și Copaia, Loznișoara, Valea Lungului, Leurdiș, Sângerș, dar și pe Dealul Prelucilor.  

 CLIMA   

 Clima este temperat-continentală moderată, formată sub influența maselor de aer oceanice, caracteristice părții de vest a țării, care în deplasarea 
lor generează vreme instabilă, cu precipitații abundente primăvara și toamna. Temperatura medie anuală este de 8-10o C, temperaturile cele mai scăzute 
se înregistrează în luna ianuarie, iar cele mai ridicate în luna iulie.   Vântul dominant este cel din direcție vestică și nord-vestică. Cea mai mare frecvență 
a maselor de aer care pătrund în Culoarul Someșului își fac simțită prezența în lunile de primăvară, cu deosebire în mai. Cantitatea medie de precipitații 
anuală este 600-700 mm. Umezeala relativă înregistrează valori ridicate, mediile anuale atingând peste 75% în zonele mai înalte și sub această valoare 
în zonele mai joase. Datorită faptului că cea mai mare parte a precipitațiilor cade în perioada de primăvară, scurgerea de primăvară este predominată: 
40 – 47% din scurgerea anuală, față de cea din timpul verii (20%) și din timpul toamnei (5- 10%).  

  FAUNA 

     Diversitatea vegetației este dată de areale vaste ale pădurilor de foioase, pășunilor, fânețelor naturale, vegetației de luncă, dar și a plantațiilor 
de conifere. Speciile des întâlnite în etajul arborilor sunt: stejarul, gorunul, cerul, teiul, frasinul, ulmul, paltinul și jugastul. Etajul arbuștilor este format 
din: lemn câinesc, corn, păducel, sânger, alun, măceș și porumbar.  
 În poiene și la adăpostul arboretului cresc plante cu și fără flori, caracteristice locului. În zona de luncă, pe terasele și regiunile colinare, pe 
pășuni și fânețe se întâlnesc asociații vegetale de păiuș, iarba câmpului, trifoi alb și roșu, lucernă, ghizdei, floarea cucului, lumânărică, etc.  O bogăție 
însemnată a pădurilor aparținătoare comunei o reprezintă varietatea ciupercilor.   Fauna este specifică zonei pădurilor de foioase. Dintre mamifere se 
întâlnesc: căprioare, veverițe, mistreț, iepuri, jder, și mai rar ursul, cerbul sau râsul. Dintre păsările care populează coroanele arborilor sunt: gaița, mierla, 
pițigoiul, cucul, ciocănitoarea, păsări cântătoare, porumbelul. Fauna piscicolă a bălților și apelor curgătoare este bogată în pește.  
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Peisaje și sere din comuna Lozna
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Situată la limita vestică a județului Sălaj, comuna Marca are un teritoriu administrativ ce se desfășoară atât în zona vestică a Depresiunii Plopiș, 
urcând în zona montană a Plopișului, cât și în zona Colinelor Toglaciului, în bazinul hidrografic al răului Barcău. Comuna se întinde pe o supra-
faţă de 48,37 km2 și este alcătuită din cinci sate: Marca – sat reședință de comună situat la o distanță de 55 km față de municipiul Zalău, Lesmir, 

Marca – Huta, Port și Sumal.
 Satul Marca a fost menţionat documentar pentru prima dată în anul 1314 sub denumirea de Markus. Celelalte localități sunt atestate ceva mai 
târziu, respectiv în cursul secolului al XV-lea, singura localitate atestată în secolul al XX-lea fiind Marca-Huta.
  Fondul turistic al comunei este unul de excepţie. Defileul Barcăului și peisajele desprinse din Munții Plopiș, sunt câteva elemente extrem de 
valoroase ale fondului turistic natural. Fondul turistic de natură antropică este reprezentat de biserica de lemn „Înălțarea Domnului“ din Porț, monument 
istoric și de arhitectură datat din anul 1792, de colecțiile muzeului etnografic din Marca, de fondul construit existent în localitățile comunei și nu în 
ultimul rând de portul și obiceiurile tradiționale bine păstrate în această regiune.
 Cetatea dacică de la Marca (jud. Sălaj). Pe muncelul Cetate -pinten desprins din terasa râului Barcău, barat de un dublu șanţ și val-, a existat 
o așezare dacică fortificată.
 În interiorul acesteia, ca și pe terasele inferioare, poate și ele întărite cu palisade, s-a situat locuirea datând din secolele II î.Chr. până în secolul 
I d .Chr. și comportând un singur nivel cu continuitate deplină de locuire. Se pare că locuințele erau construite din lemn, direct pe solul stâncos, aveau 
detalii ferecate cu elemente de fier (ținte și benzi) și vetre amenajate, de asemenea, direct pe sol.
Inventarul, relativ modest, constă mai ales din ceramică, din câteva piese de fier și teracotă, o râșniţă circulară, în sfârșit, o monedă romană. Ceramica se 
încadrează în categoriile tipologice relativ târzii -a treia fază- și cunoaște exemplare atât modelate cu mâna, din pastă poroasă, cât și pe roată, din pastă 
fină cenușie.
 Din împrejurimile cetăţii provine și un tezaur de argint bine cunoscut și datând din vremea regatului dacic, mai probabil din perioada lui 
Burebista, aflat la Viena (Kunsthistorisches Musem) și care avea în componență două torques-uri de argint terminate cu capete de șerpi.
Pe culmea muncelului se afla un platou modificat în perioada dacică, prin amenajare și nivelare a trei terase întărite cu palisade pe întreg conturul plato-
ului. Două valuri de pământ și două șanțuri barau accesul dinspre vest. Între valuri exista un „nucleu” realizat din pământ întărit cu o „armătură“ de pari 
și lemne, totul întărit prin ardere și sprijinit pe laterale întărite cu bucăţi de stâncă locală acoperite cu lut.
Cetatea apără accesul dinspre cheile Barcăului și pare să fi suprapus o fortificaţie hallstattiană de formă rectangulară, cu val ars.
 Din păcate, nu este amenajat un traseul până la cetate ca să poată fi vizitată. 
Monumentul eroilor din Porț, este așezat la întrarea în localitate pe marginea șoselei ce străbate ținutul. Acest monument a fost renovat în anul 2018 cu 
sprijinul unui grup de tineri inimoși din comună.

Biserica de lemn din Porț

Comuna Marca
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Comuna Măeriște este situată în partea de nord-vest a judeţului, la o distanţă de 40 km de municipiul Zalău și la 14 km de Șimleu - Silvaniei, 
orașul cel mai apropiat, având în componență următoarele localități: Măeriște, Criștelec, Doh, Giurtelecu Șimleului, Mălădia, Uileacu Șimleului.
Relieful predominant deluros, brăzdat de văi, cu sate aflate la altitudini cuprinse între 225 m și 425 m, sporesc farmecul pitoresc al zonei iar 

datorită faptului că teritoriul comunei este străbătut din partea de sud-est de Râul Crasna care primește pe teritoriul comunei ca afluenţi: Valea Măeriște, 
Valea Somosiei, Valea Mălădiei și Valea Mestecinilor, fac din zonă un mediu prielnic agriculturii și creșterii plantelor de câmp și a pomilor fructiferi. 
Sectorul creșterii animalelor constituie cea de a doua mare ramură a agriculturii teritoriului administrativ, iar în cadrul acesteia creșterea bovinelor, por-
cinelor, ovinelor și caprinelor, păsărilor..
 Pe lângă potențialul agricol, zona dispune și de numeroase zăcăminte naturale: 
     - în regiunea satului Giurtelecu Șimleului, pe Valea Tăului se găsește cărbune (lignit), iar la o adâncime mare - sare.
     -în zona satului Giurtelecu Șimleului se găsește gresie calcaroasă cenușiu deschis, cu granule mărunte de cuarț ce se folosește ca piatră brută 
sau cioplită.
 - în zona satului Criștelec și Giurtelecu Șimleului se presupune că ar exista bazine petroliere, rezerve ce nu au fost încă cercetate în suficientă 
măsură.

 SATUL MĂERIȘTE 

 Situat într-o zonă de dealuri joase, care aparțin de dealurile Silvaniei, Situl de vatră este cuprins între următoarele valori de altitudine: 175 – 
200 m.  Localitatea este străbătută la nord de Pârâul Somosiei, la sud de Pârâul Carastelec, ce se varsă în Râul Crasna, râu ce străbate teritoriul de la sud 
spre nord. Are o formă areolar-tentaculară, o structură adunată, cu parcele caracterizate prin adâncimi mari.
Vatra satului este împărţită aproape simetric de drumul judeţean DJ 108 F de unde se ramifică o serie de străzi în cvartale tentaculare extinse de-a lungul 
străzilor principale, neocupate în totalitate de imobile. De altfel existenţa parcelelor libere în cadrul zonelor de locuit caracterizează și celelalte localiăţi.

 SATUL CRIȘTELEC 

 Este situat în partea de sud-vest a comunei Măeriște, la o distanta de 13 km de reședinţa de comună.
 Este așezat într-o zonă depresionară, înconjurat în partea sudică de dealurile: Dumbrava, Spinat, Sertas, Leghelu, iar în partea nordică de dea-
lurile: Stupini, Plopi, Pumnii Roșii, Temeteu, Pumnii Bisericii și Copăcel. Vatra satului Cristelec este liniar - tentaculară, destul de compact construită pe 
strada principală.

 SATUL DOH 

 Așezat la nord-vest de reședinţa de comună, satul Măeriște, la o distanţă de 8 km de acesta. Este așezat într-o zonă de dealuri cu altitudini 
relativ medii de cca. 425 m, teritoriul satului este străbătut de Valea Dohului care împarte în două intravilanul localităţii. Vatra localităţii are o formă 
liniar-tentaculară, cu o structură adunată.

 GIURTECU ȘIMLEULUI 

 Aflat la sud de satul Măeriște, la o distanţă de 3 km faţă de acesta. Zona intravilană satului mai cuprinde două cătune, cătunul Berc și cătunul 
Valea Tăului. În jurul satului se găsesc dealuri ce nu depășesc înălțimea de 300 m. La sud-vestul hotarului este dealul Coasta Cornului, dealul Pleșa și 
dealul Bedioasa, iar spre nord-vest dealul Gorisolt. La apus se găsește dealul Pădurea Rea. Hotarul satului este tăiat de Râul Crasna, în care se varsă 6 
izvoare care nu seacă nici în timpul verii.
 În partea de nord a hotarului se află Valea Carastelecului și Valea Mălădiei, afluenți ai Râului Crasna, care în timpul verilor foarte uscate seacă. 
Satul este lipsit de câmpii, în schimb o bogăție mare o aduce lunca Crasnei, izvoarele reîmpiedicând activitatea agricolă. Izvorul “Valea Tăului” străbate 
cătunul cu același nume. 
 După formă, structura clădită și rețeaua de drumuri, satul Giurtelecu Șimleului are o formă liniar-tentaculară, cu o structură adunată.
Satul Maladia este așezat la sud-vest de satul Măeriște, la o distanţă de 3 km.
Este așezat într-o zonă de dealuri cu altitudini relativ medii de cca. 425 m, partea sudică a teritoriului, de la vest la est este traversat de Valea Mălădiei, 
afluent al Râului Crasna. Forma satului este areolară, destul de compact construită.
 Satul Uileacu Șimleului se încadrează într-o zonă de dealuri cu altitudini între 200 m și 300 m. Teritoriul satului este străbătut de Râul 
Crasna ce primește pe partea stânga un pârâiaș ca afluent, pârâiaș ce se formează doar când plouă timp mai îndelungat. Are o formă tentaculară, compact 
construită.
 1. Casa tradițională din satul Doh – este un adevărat muzeu, care atrage anual mulţi turiști, casa tradiţională are trei încăperi.
      Înăuntru sunt expuse obiecte vechi : ulcele și farfurii de lut cu motive florale,  ștergarele făcute acum 100 de ani, un războiul de țesut și multe 
alte obiecte vechi . La intrare se găsește o prispă lungă, cât e casa. Vizavi se află șura de lemn . Poarta din lemn de la intrare îți indică, de departe, că în 
spatele acesteia se găsește o gospodărie din alte timpuri. În curte, ai ocazia să vezi o fântână, un găinar, o căruță de lemn, un plug, toate acestea ducându-te 
cu gândul la bunici și străbunici noștri . 
 2. Dealul lui Damian - situat în satul Giurtelecu Șimleului este cunoscut de comunitatea științifică internațională pentru valoroasele vestigii 
din neolitic și eneolitic descoperite în urma săpăturilor arheologice .  Localnici din Giurtelecu Șimleului povestesc că de pe acest deal se căra pe vremuri 
piatră pentru construcția caselor din satele din jur și că acele cratere ciudate care împânzesc dealul ăsta sunt ca urmare a exploatării pietrei.
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 3. Biserica de piatră din Uileacu Șimleului : singura biserică fortificată din zonă, a fost construită între anii 1260-1300, în stil romanic. 
Biserica (actualmente reformată-calvină) a aparținut inițial unei mănăstiri romano-catolice benedictine. Navă dreptunghiulară, flancată în interior de 
pilaștri masivi, deasupra cărora sunt ridicate pseudo-tribune laterale, practicate în grosimea zidurilor și prevăzute cu nișe în capătul estic. Fațada vestică 
este prevazută cu turn-clopotniță de plan patrat (la bază) și octogonal (la partea superioară).
 4. Fântâna lui Menumorut – se află în satul Mălădia. Conform unei legende locale, se spune că la această fântână era locul unde marele 
voievod și   luptător, poposea spre a-și odini trupul și a-și ostoi setea.  Toponimul arată vechimea prezenței românilor în aceste zone, Menumorut fiind 
unul dintre primii voievozi români consemnați în istorie.

Biserica de piatră din Uileacul Șimleului Fântâna lui Menumorut

Biserica de piatră din Uileacul Șimleului Dealul lui Damian
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Comuna Meseșenii de Jos, situată la poalele Munților Meseș care stau de veghe din vremuri îndepărtate,  păstrează  încă  nealterate  multe  locuri 
pitorești și elemente  naturale  de o mare valoare  științifică, adevărate comori ale naturii. Comuna este  constituită din  patru sate. Aceste  sate 
au avut  denumiri legate fie de așezarea lor  geografică sau  caracteristicile florei, fie de numele unor  mari proprietari de pământuri. 

 Meseșenii de Jos -  atestat în anul  1341-cu denumirea de „Magyar Keczel“, „Cățălul Unguresc“, „Cățălușea“, trecând print-o succesiune  de 
denumiri în decursul  anilor.
 Meseșenii de Sus –așezare  menționată încă din 1213 ,fiind  cea mai veche atestare  documentară cu denumirea de „Oláh Keczel“, „Cățelul 
Român“, „Cățelul“ 
 Aghireș  - așezare din anul 1361 cu denumirea de „Egrespatak“
 Fetindia –datează din anul 1549 cu denumirea de „Gurzofalva“
 Aceste denumiri ale localităților au suferit  modificări în timp, ștergându-se amprenta anilor grei, iar prin decretul 799/ 1964 toate satele au 
rămas  cu numele de azi neschimbate .
 Epoca modernă  în istoria  românilor are o importanță deosebită  din punct de  vedere al evoluției  noastre naționale, culminând cu desăvârșirea 
statului  național  unitar român la 1 Decembrie 1918, eveniment la care au participat 5 țărani și 3 intelectuali din Comuna Meseșenii de Jos.   
Evenimentele  din decembrie 1989 au produs, pe lângă schimbări de ordin   politic și schimbări  de ordin  economic. 
 Din punct de vedere  turistic, comuna este cunoscută pentru  calitățile balneoclimatice ale  apelor sulfuroase- bicarbonate de la Meseșenii de 
Sus. Punerea în valoare a acestor izvoare, dezvoltarea bazei de cazare și dezvoltarea infrastructurii ar putea  face din această localitate o stațiune balneocli-
matică de mare  succes.
 În comună sunt păstrate tradiții, obiceiuri și nu în ultimul rând frumoasele costume populare românești și maghiare. Dansuri specifice  
comunei sunt: Muiereasca,Roata, ,Călușerul. Comuna are doua ansambluri de fete  „Socăcițele“ din Meseșenii de Jos  condus de  Mureșan Valeria  și 
„Meseșana“, din Meseșenii de Sus condus de Herle Dana,  Asociația de cultură și istorie „Fii satului Meseșenii de Sus“. Muzeul satului  din  localitatea 
Meseșenii de Sus sub conducerea doamnei  profesor Țurcaș  Floare.   
 Viața satului în decursul anilor a suferit  modificări dar  bunăstarea, ospitalitatea, bucuria oamenilor  de la sat  să primească musafiri rămâne 
peste generații ca moștenire. Veți găsi loc de odihnă, mâncare tradițională, costume populare, locuri minunate de vizitat în comuna Meseșenii de Jos,  la 
case de gospodari din comună și la minunatele pensiuni aflate pe raza comunei: Pensiunea Alex din Meseșenii de Jos, Pensiunea  Amurg din Meseșenii 
de Sus, Pensiunea  Agape, Pensiunea  Mary,  Pensiunea  Ana din Aghireș .
 Vă așteptăm cu drag în comuna Meseșenii de Jos la  poalele Meseșului să simțiți  bucuria vieții și anii copilăriei ce repede au trecut.

Panoramă din Meseșenii de Jos

Coastume populare și bucate din Comuna Meseșenii de Jos

Comuna Meseșenii de Jos
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Comuna Mirșid este situată în partea centrală a judeţului Sălaj, la o distanţă de 11 km de municipiul Zalău. Comuna include satele Mirșid, 
Firminiș, Moigrad Porolissum și Popeni. Se învecinează la nord cu comuna Dobrin, la nord-est cu teritoriul administrativ al orașului Jibou,la 
sud, sud-est cu comuna Creaca, la sud, sud-vest cu teritoriul administrativ al municipiului Zalău, iar la vest, nord-vest cu comuna Crișeni. 

Teritoriul comunei este o vastă și bogată zonă arhelogică. Este zona în care a fost întemeiat marele oraș dacic Porolissum, care în anul 124 e.n., după 
ocuparea romană avea să devină capitala Daciei Superioare. Așezări și fortificaţii dacice pot fi văzute azi în preajma satului Mirșid, la dreapta Drumului 
naţional DN1H Zalău-Jibou, în locul numit Pe luncă, în punctul Fântâna Albă și la sud-est de satul Moigrad-Porolissum, pe dealul Magura. Prima 
fortificaţie romană de la Porolissum a fost construită din pământ , pe vârful Citera, în zona satului Moigrad-Porolissum și a fost refăcut din piatră în 
vremea lui Aureliu(161-180 e.n.). Ruinele castrului și orașului roman Porolissum cu sanctuare, turnuri, sisteme de apărare, amfiteatru pot fi văzute azi 
în locurile numite: Pomăt, Citera, Dealul Fericirii și La Poiana.

 Complexul Arheologic Daco-Roman Porolissum

      Fiind și cel mai mare obiectiv turistic cu caracter istorico- cultural din comuna Mirșid, este localizat in localitatea Moigrad-Porolissum. 
Intrarea în complexul arheologic se face acum exact pe locul intrării în orașul roman de acum peste 1800 de ani, unde era amenajată prin faţa vămii. 
Aici a funcţionat postul vamal de la Porolissum. Este prima construcţie de acest fel cunoscută în întreg Imperiul Roman. Ea se găsea la intrarea în 
orașul propriu-zis, oficiul vamal de la Porolissum fiind, practic, unul de frontieră. Funcţionarii vamali erau sclavi care și-au lăsat numele imortalizate pe 
monumente din piatră descoperite în clădire de către arheologi. Urmând ductul drumului roman, cea dintâi clădire romană civilă, care poate fi vizitată, 
este templul zeului Liber Pater și, mai apoi, al zeului oriental Bel. Până la Porta Praetoria, pe partea stângă a drumului, se pot vizita alte patru-cinci clădiri, 
care aveau diferite destinații: comerciale (prăvălii, taverna), locuințe. Construit din piatră, pietriș de râu sau blocuri masive de piatră așezate pe o fundaţie 
solidă, drumul roman a reprezentat unul din elementele de bază în organizarea Imperiului Roman. Bogata și densa reţea de drumuri construite de către 
romani asigura o rapidă circulaţie a trupelor, a oamenilor, înlesnind legături comerciale și culturale între provinciile Imperiului.  
 Castrul de pe vârful dealului Pomăt are un plan patrulater, pe fiecare latură aflându-se câte o poartă, cu o altă denumire. Porta Praetoria constituia 
calea de acces cea mai importantă în castru, ea fiind, de fapt, intrarea rezervată oficialilor. Este acum punctul de atracţie maximă pentru turiști.
 De la fiecare poartă pornesc drumuri spre centrul castrului. În locul în care aceste drumuri se întâlnesc, se află clădirea comandamentului 
(principia). Acesta este cel mai mare castru pentru trupe auxiliare din Provincia Dacia. Din acest punct pot fi vizitate porțile laterale Sinistra și Dextra.  
 În spatele comandamentului poate fi urmat ductul Viei Decumana, spre poarta cu același nume.
Amfiteatrul roman este cea mai mare clădire publică cunoscută în Dacia romană, cu o capacitate de aproximativ 5500 de spectatori. În incinta 
amfiteatrului aveau loc lupte de gladiatori, acrobaţii, jocuri scenice mitologice ș.a.  
 Tot acest traseu însumează în jur de 1,5 km parcurși pe jos, într-un spaţiu deschis, cu vizibilitate spre peisajul din preajma Munţilor Meseș.
       În localitatea Mirșid mai pot fi vizitate:

 Biserica Ortodoxă – construită în anul 1889 cu pictură neobizantină în tempera grasă. 

„Fântâna Alba“ un alt obiectiv turistic, amplasat în locul numit „Pe Luncă“

Fortificații dacice pe dealul  „Vitinal“ către Moigrad – Porolissum ;

În localitatea Popeni se poate vizita Biserica Ortodoxă construită în anul 1830, având o pictură bizantină în tehnica acrilică.

Poro aerials Fortificații dacice

 Complexul Arheologic Daco-Roman Porolissum

Comuna Mirșid
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Năpradea este o comună în județul Sălaj, Transilvania, România, formată din satele Cheud, Năpradea (reședința), Someș-Guruslău, Traniș și 
Vădurele. Cinci localități unite de vremuri într-un loc de vis, într-un spațiu unde timpul își pulsează veșnicia în vatra lui. Năpradea este cununa 
Codrului pe fruntea Chioarului, un așezământ străvechi a dacilor silvani din antica țară a Silvaniei, cu mărturii ale existenței umane de acum 

12000 de ani prin picturile rupestre de la Cuciulat, și-a purtat durerea și bucuria prin focul și tumultul vremurilor, plătind prinos statorniciei locurilor 
cu dragostea și credința strămoșească. 
 Comuna este străjuită și apărată, pe de-o parte, de șerpuirea ancestrală a Râului Someș, vămuit prin Poarta Someșană din Strâmturile Țicăului, 
Cetatea lui Pintea din Cheud, iar de cealaltă parte de dealurile din Culmea Meseșului. La miazănoapte veghează Sfinxul năpradenilor, Vârful Prisnel, 
care coboară spre miazăzi cu dealurile Cozlei, prin Râpele din Vădurele, până la locul care oprește vremea în contemplarea pietrelor gânditoare „Moșu și 
Baba“ din Someș Guruslău. 
 Accesul în comuna Năpradea, cel mai practicat, este prin partea de sud, peste podul de beton de la Someș Guruslău construit prin anii `70. 
Imediat după trecerea peste pod, în partea stângă, ne întâmpină și ne îmbie la un scurt popas două „ciuperci“ și un izvor cu cea mai bună apă plată din 
zonă, „Izvorul de su „Dâmbu Morii“. Câteodată e chiar „sorgoș“ la izvor, trebuind stat puțin pentru a ne stâmpăra setea. Comuna este străbătută de la 
miazăzi la miazănoapte de DJ 108E, drum care coboară pe malul drept al Râului Someș, prin Strâmtorile Țicăului mai departe spre Baia Mare. 

 

 

 
 
 

 
 

Râul Someș la Năpradea

Podul peste Someș de la Năpradea
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În Someș Guruslău
 
 În partea de răsărit a localității, la vreo 2 km de sat, pe culmea dealurilor Poeniței, la obârșia Părăului Valea Caselor, ne așteaptă de milenii un 
monument al naturii cu legendele lui, „Moșu și Baba“ și „Piatra Pintii“. „Moșu și Baba“ stau într-o stare meditativă de când era lumea lume, așezată în 
rosturile ei firești, iar omul trebuia să-și găsească rostul, își folosea gândirea că să găsească iubirea, își folosea timpul ca să-și găsească locul. Tot în Someș 
Guruslău putem admira un pâlc de castani comestibili, iar pe traseu călcăm pe fosile de moluște marine, din vremuri când aceste locuri erau fund de 
mare. 
 Coborând pe drumul țării, mai la vale, ne iese Tranișul în cale, un sat liniștit cu oameni harnici și gospodari, ca dealtfel majoritatea locuitorilor 
comunei. Legenda spune că satul a fost salvat de invazia tătarilor de o ciurdă de diboli, la vederea cărora caii tătarilor și tătarii s-au speriat și au luat-o de 
unde au venit. 
 Din centrul satului, pe un drum lateral dreapta, se ajunge în Vădurele, cu Biserica de lemn din secolul XVII, aflată pe lista monumentelor 
istorice, și râpele roșiatice rezultate prin clivarea argilelor roșii deasupra stratului freatic, creând adevărate opere ale naturii. Satul și-a câștigat prestigiul în 
zonă, de-a lungul timpului, cu renumita „horincă de Vădurele“ făcută din mălai, dar și cu dibăcia de a ieși din tiparele impuse de o politica și politicieni 
vremelnici, incapabili de a se ridica la pretențiile timpului și a locului. 
 Următorul sat al comunității, la nord de Vădurele și Traniș, de-a lungul drumului țării, este reședința administrativă a comunei, satul Nă-
pradea. Deși sunt mărturii ale locuirii satului încă din timpul dacilor, sau mai departe, din paleolitic, prima atestare documentară a localităţii provine 
din anul 1387, când satul apare sub numele de „villa olachalis Naprad“. Alte atestări documentare provin din anii 1423 „villa olachalis Naprad“, 1454 
„Napprad“, 1472 „Olah Náprád“, 1549 „Nabraad“, 1555 „Napragh“, 1636 „Nagy Náprád“, 1637 „Kis-Náprád“, 1733 „Naprade“, 1828 „Nábrád“, 
„Naprad“, 1850 „Naprágye“, 1854 „Náprád“, „Napragie“, 1900 „Náprád“, 1930 „Năpradea“, 1966 „Năpradea“. 
 Localitatea Năpradea este situată la limita nordică a județului Sălaj, pe malul drept al râului Someș, la interferența dintre județele Sălaj și 
Maramureș și dispune de cele mai favorabile condiţii climaterice și litosferice pentru dezvoltarea vieţii omenești.
 Ocupația de bază a locuitorilor acestor locuri, din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre, a fost și este agricultura și creșterea ani-
malelor, cu ajutoare prețioase de la natură, de o parte codru cu vânatul, iar de cealaltă Someșul cu pescuitul și cu lunca lui mănoasă. Până la începutul 
secolulului al XIX-lea, hrana, îmbrăcămintea și materialele de construcție ale locuințelor erau asigurate în totalitate din zonă. 

  
   
   
  
  
  
  
   
   
   
  

 Prin grija autorităților locale și a școlii a luat ființă un Muzeu al Satului, unde se încearcă păstrarea și conservarea unui trecut, ce a depășit 
vremuri tulburi, traversând vre muri tulburi  cu multe încercări dar care astăzi se împletește cu prezentul în neîntreruptul fir al timpului. 
 La nordul comunei, vameș la Poarta Someșului din Strâmturile Țicăului, stă de milenii satul Cheud, cu Cetatea Cheudului, cu originea ei care 
se pierde în vremurile îndepărtate ale dacilor liberi, soarta ei influențând soarta satului și satelor comunei. Bisericii benedictine, despre care se spune că 
ar fi fost construită de o mână de călugări ai ordinului Sfântului Benedict prin secolul al XI-lea, i-au fost uzurpate drepturile ulterior de către anumiți 
nobili laici pentru a fi folosită ca punct vamal al plutelor care transportau sare de la Ocna Dej sau alte produse, la curtea împăratului de la Viena. 
 La ieșirea spre miazănoapte ne așteaptă alt izvor cu apa captată din Dealul Cetății, pe malul Someșului, în zona în care a funcționat până nu 
demult un ștrand amenajat, cu scenă pentru spectacole și un pod plutitor. Singurul pod plutitor din comună mai funcționează la Cheud. 
 Natura a fost darnică, de-a lungul timpului, cu oamenii acestor locuri, pe de-o parte Someșul, unduindu-și mersul mileniilor, adunând în jurul 
lui un întreg univers binecuvântat, iar în partea de vest și nord, codrii seculari cu mulțime de animale sălbatice, fructe de pădure sau tot felul de ciuperci. 

 
 
 
 

 

Recolte de porumb și viță de vie

Ciuperci
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Cele cinci sate: Someș Guruslău, Traniș, Vădurele, Năpradea și Cheud, simbolizând cele cinci simțuri ale omului, sau cele cinci forme ale materiei, 
unite în comuna Năprădea, formând împreună cer și pământ, apă și foc, vibrând în spațiu eternitatea, nu și-au încheiat menirea în acest loc. Veș-
mântul, cuvântul și pământul, revin într-un nou ciclu al existenței formei din freamătul profunzimilor, o nouă reînviere și rearanjare după matricea 
divină, după natură. 

 LEGENDELE LUI PINTEA VITEAZUL DIN CHEUD

 Un loc pitoresc situat nu departe de granița cu Maramureșul, în apropiere de Strâmtorile Țicăului, satul Cheud este un loc minunat de 
petrecut vacanțele și concediile. Someșul curge printre doi munţi împăduriți formând un defileu, malul  cu nisipuri fine, fiind un loc foarte bun 
pentru plajă și pescuit, ba mai mult există încă un pod plutitor - bacul.
 Locurile sunt încărcate și de istorie, iar legendele lui Pintea Viteazul ajung până pe munții și coastele înverzite ale dealurilor din apropierea 
Cetății Cheudului. În documente Cetatea Cheudului apare menționată ca cetate medievală timpurie (v Cetăți medievale timpurii din județul Sălaj 
de A Rusu 1978) și originile cetății se pierd în timp, unii istorici atribuind fortificațiile chiar eroului nostru Pintea Viteazul, alţii consideră că sunt 
chiar mai vechi.
 Pe lanțul muntos împădurit dinspre Strâmtori se află mărturii ale pașilor lui Pintea, ultimul haiduc care s-a retras în munţi și a luptat 
pentru libertatea romanilor.
 Se spune ca Pintea Haiducul sărea cu calul de pe un munte pe altul iar mărturie stă un bolovan de pe vârful muntelui unde au rămas în 
piatră ca niște adâncituri urmele copitelor calului și locul  unde își ținea Pintea flinta -pușca din acele vremuri.
 De asemenea, legenda istorisește că Pintea a locuit o vreme într-o casa din Cheud în curtea căreia era un nuc uriaș, pe care 10 bărbaţi 
voinici nu îl puteau înconjura cu bratele. În acel nuc Pintea se spune că a spânzurat un ticălos. Pintea era recunoscut pentru vitejia dar și pentru un 
lucru nemaiauzit, seara când se spăla pe laviță pielea îi strălucea ca aurul și de pe geamul casei unde locuia se vedeau ca niște raze de soare, sătenii 
strângându-se se uitau pe furiș și se minunau. Pintea era și voinic cât 10, puterea lui îi uimea pe mulți și deseori mergând cu calul la pădure după 
lemne venea el însuși trăgând câte un arbore imens ca și cum ar căra vreascuri.
 De multe ori eroii noștri sunt înzestrați cu puteri supranaturale, ei sunt și curajoși și demni, și au îndrăzneala de a lupta și a se opune răului 
cu stăruință, dar Pintea Viteazul era încununat cu toate aceste calităţi, de aceea legende cu acesta s-au transmis prin viu grai din neam în neam.

 PUNCTE DE INTERES TURISTIC:

 1. Cetatea lui Pintea – Conform legendei „Pintea a fost un copil sărac, din părțile Chioarului, care a umblat din sat în sat pentru a intra 
slugă și a-și câștiga traiul. Așa a ajuns și în Cheud, întrebând din casă în casă dacă are cineva nevoie de el. Sătenii l-au trimis la primar (birău), un 
bătrân care, datorită bogăției sale, era poreclit „Stupu“. Nevasta primarului, care nu avea copii, l-a îndrăgit din prima clipă, căci era chipeș și harnic, 
sperând că va rămâne „de suflet“ la ei , toată viața. Într-o zi, femeia „Stupului” i-a spus Pintii să adune din deal o pereche de boi pentru a aduce cu 
ei lemne din pădure pentru foc, pentru că trebuia să facă mâncare la oamenii din sat pe care-i avea la lucru. Pintea i-a spus „Stupoaiei”ca nu-i nevoie 
de boi, căci în fiecare seară va aduce el cu spatele câte un trunchi de copac. Pintea se făcuse un uriaș și oamenii nu pricepeau cum de arata așa de 
voinic, în comparaţie cu alți feciori din sat. În seara aceleiași zile, în timp ce erau la cină, cei doi bătrâni au auzit un zgomot puternic în „ocol”. Au 
ieșit din casă și au văzut că Pintea adusese în spate un trunchi de gorun, cu ramuri și cu rădăcini cu tot. Bătrânii s-au speriat de puterea lui, dar au 
tăcut, i-au mulţumit, însă în taină, s-au sfătuit cum să scape de el. Pintea dormea într-o camera alăturată, după cuptor, și cei doi bătrâni au observat 
că umbla cu aceeași cămașă, nevoind să o lepede de pe el pentru a fi spălată. În acea seară l-au pândit printr-o crăpătură a ușii, să vadă ce face înainte 
de culcare. Astfel, au observat că după ce și-a scos cămașa, pielea sclipea pe el ca pe șarpele de casă. Atunci, cei doi bătrâni s-au speriat de-a binelea, 
căci ei nu știau că Pintea purta o cămașă de zale pe sub cămașa de pânză. Fiindu-le frica de el, femeia „Stupului”i-a spus a doua zi că a venit vremea 
să-i plătească pentru toată munca lui, întrebându-l ce pretenții are. Atunci Pintea, simțind frica bătrânilor, a replicat: „Eu am mai multi ortaci acolo 
în deal. Nu-mi trebuie nicio plată, că ați fost oameni buni și ați avut grijă de mine. Dar, când voi vini în sat cu ortacii, să-mi dați cel mai bun junc 
să-l tai”. Bătrânii s-au învoit, și-au luat rămas bun de la Pintea, care a urcat pe „Coaste”, apoi s-a făcut nevăzut în desișul pădurii de pe deal, nu înainte 
de a le spune: „Pe mine n-o să mă mai vedeți. Să nu vă fie frică. De aveți a vă teme de cineva, să trimiteți vorbă, căci vin cu ortacii mei să vă apăr”. 
Nu peste mult timp a sosit acolo „potera’, dar haiducii se făcuseră nevăzuți. Acel „Stup”a avut mai mult de suferit, fiind acuzat că a ascuns „tălhari 
de codru”. 

 Pintea Viteazul
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 Pe lângă personalitatea lui Pintea comuna noastră a mai oferit țării și câțiva intelectuali precum:

 • Ioan Cheseli Dragomir, luptător pentru drepturile românilor în Transilvania
• Traian Crețu, fizician
• Petru Hossu, profesor universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
 Pentru a onora activitatea fizicianului Traian Crețu, conducerea comunei a decis ca școala din Năpradea să-i poarte numele și în curtea insti-
tuției a fost amplasat și un bust al fizicianului.
 Acest bust nu este însă singurul monument din comună. Pe lângă acest bust putând fi vizitate și cele două edificii ridicate în localitățile Nă-
pradea și Cheud, în cinstea eroilor căzuți în cele două conflagrații mondiale. 

 Printre celelalte obiective demne de a fi vizitate: 
• Biserica de lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din satul Vădurele, construcție secolul al XVII-lea, monument istoric
• Ruinele bisericii benedictiene din satul Cheud, construcție secolul al XII-lea, monument istoric
• Rezervația naturală Pietrele „Moșu și Baba” din Someș-Guruslău
• Cetatea Aranyos-Cetatea lui Pintea din Cheud
• Situl arheologic din satul Vădurele
• Defileul Someșului
 
 Pe lângă obiectivele și locurile minunate, „Horinca de Vădurele“, „Dibolu de Traniș“, „Paleoca de Năpradea“, „Merele di pă Zăpode“, „Pirga-
lăul de Cheud“ sau „Castanul de Guruslău“ și altele, sunt mândria năpradenilor. 
 Altele ar fi mâncărurile tradiționale, ca ptiroștele cu păsat de pârgă, zămuța pe pui, tăt felu de mâncăruri de post, lactatele și brânzeturile, plan-
tele medicinale, hribe sau fructe de pădure, legumele sau vinul de altădată din Năpradea, și nu în ultimul rând cultura și prelucratul inului și a cânepii.  
 Cândva vinul din Năpradea ajungea până în Viena, la „înaltele curți domești“. 
 Horinca, slana afumată tăietă cu brișca, cu ceapă zdrobdită cu pumnu în dosoi, vara c-on porodic din ogrăzaua di la noi, cu îndierea ominească 
din moși strămoși, șezi blând și bé și ié și-mbucă după ie, pune-i dop, c-așe-i obiceiu de când îi lumea și pământu, e mândria gazdelor din colțul ăsta de 
lume, cărora le trec drumeții pragul. 

 

     Bucate tradiționale (slănină, plăcinte, pancove) 
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  Excursie de elevi la Cetatea lui  Pintea Viteazul din Cheud

  
Muzeul din Năpradea

  
Excursie de elevi la Cetatea din Cheud
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Comuna Nușfalău este așezată în vestul județului Sălaj pe cursul superior al Barcăului – râul aparținător bazinului hidrografic al Tisei. 
Prima atestare documentară a așezării datează din 1213 și apare sub denumirea de Villa Nog în Váradi Regestrum (Registrul din Oradea). 
În decursul evului mediu Nușfalău a deţinut de mai multe ori și funcţia reședinţei de comitat, unde aveau loc deseori adunările comitatului 

Crasna. În jurul anului 1470 Nușfalău primește dreptul de a ține bâlci (iarmaroace), după care devine o localitate de târg. 
 În a doua jumătate al secolului al XIX-lea apar primele semne ale societății civile. O adevărată dezvoltare mai accentuată a economiei în 
Nușfalău o aduce construirea căii ferate. 
 Localitatea se remarcă prin obiceiuri, tradiții și port popular. Astfel, costumele purtate de aceștia – specifice naționalităților românești și 
maghiare – pot fi admirate la festivități sau în cadrul altor activități cultural – artistice. 
Ca obiecte turistice amintim:
- Biserica reformată este un monument istoric și de arhitectură (stil gotic). Biserica se presupune că ar fi fost construită între anii 1450-1480. 
Inițial a fost biserică catolică, ulterior fiind transformată în biserică reformată.  S-a păstrat sanctuarul gotic, cu fereastră cu grilaj din piatră. Pe pietrele de 
boltă colorate, de la intersecția nervurilor, observăm blazoanele familiei Losonczi Bánffy, o pasăre griff, o cruce dublă încadrată în raze de soare și un crin 
heraldic. 
- Biserica Ortodoxă a fost zidită în anul 1938. Biserica Ortodoxă, unde poate fi văzut unul dintre cele mai frumoase iconostase suflate cu aur. 
- Castelul Bánffy cu parcul înconjurător a fost construit la sfârșitul secolului al XVIII-lea de către locotenent-colonelul Bánffy György. Familia 
Bánffy se stabilește în Nușfalău în secolul XV. În 1859 este avariat de un incendiu, dar este reparat. În 1925 este reconstruit complet căpătând forma 
actuală.
- Conacul familiei Bánffy este situat în apropierea castelului. Clădirea principală are un pridvor cu arcade și un portic baroc în mijloc. Sunt 
interesante cele două nișe cu horn de lângă intrare, în care erau plasate surse de lumină. Sub clădire se întinde o pivniță cu arcade în care Familia Bánffy 
își primea oaspeții, organiza petreceri și serbări. 
-  Bustul lui Arany János se află în parcul din apropierea Bisericii Reformate, dezvelit în anul 2006. Populația și conducerea comunei Nușfalău 
este mândră că părinții poetului Arany sunt ereditari din Nușfalău. În amintirea poetului a fost ridicat un bust în parcul comunei de lângă Biserica 
Reformată, care-i poartă numele, la fel ca și Biblioteca Comunală. 
-   Monumentul eroilor căzuți în cele Două Războaie Mondiale se află în parcul din apropierea Bisericii Ortodoxe, dezvelit în anul 
1991. 

Panoramă Nușfalău

Biserica reformată Castelul Bánffy Monumentul eroilor
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Comuna Pericei se află așezată în partea vestică a județului Sălaj, la 24 km față de reședința județului, municipiul Zalău și 5 km față de orașul 
Șimleu Silvaniei și este alcătuită din patru sate componente: Pericei, Bădăcin, Sici și Periceiu Mic. Localitatea de reședință a comunei este satul 
Pericei. Față de reședința unității administrativ teritoriale satele componente sunt situate la distanțe cuprinse între: 10km Bădăcin, 5 km Sici și 

3 km Periceiu Mic, fiind legate prin drumuri județene și comunale.

Prima atestare documentară a satelor componente ale comunei Pericei:

Anul 1205-Pericei

Anul 1213-Bădăcin

Anul 1259-Sici

Anul 1954-Periceiu Mic  

 Localitatea Bădăcin  a fost atestată în anul 1213, fiind unul dintre cele mai vechi sate românești din regiune. Locuitorii satului, în Evul Mediu, 
erau de origine nobilă, scutiţi de dări anuale și și-au câștigat aceste privilegii prin credinţa cu care au apărat fortăreaţa lui Ștefan Bathory (rege al Poloniei 
și principe al Transilvaniei) din Șimleu.

 Biserica din sat a fost construită în anul 1705, ca biserică unită. Construită din piatră, 
cu turlă în stil baroc, biserica este una dintre cele mai vechi construcții de acest fel din judeţ și are 
hramul “Schimbarea la față”. Prima școală din sat este considerată cea mai veche din Sălaj, un act 
afirmând existenţa ei în anul 1851. Actuala școală a fost ridicată pe cheltuiala lui Iuliu Maniu. 
Trebuie spus că la Bădăcin s-a născut la 8 ianuarie 1873 Iuliu Maniu, politician român, deputat 
la Budapesta în parlamentul Ungariei, de mai multe ori prim-ministru al României, președinte 
al Partidului Național-Țărănesc, deținut politic după 1947, decedat în închisoarea din Sighetu 
Marmației.

 Satul Sici a fost atestat documentar pentru prima dată în anul 1259 cu numele de 
Sczeck.

 Pericei este o așezare veche a cărui nume este de origine slavă, cunoscută sub numele de PEREZNEK între anii 1205-1235, evoluând apoi 
după cum urmează: PERECHUM în anul 1351, PERECHEN în 1356, PERETSEN în 1364, PERECSEN în 1417, PETRECZEN în 1460, 1461, 
PEREZEN în 1533, PERECHYEN între 1553-1601, PERECSIN în 1733, PERICEI în 1918, PERECSENY în 1940 și PERICEI după 1944.

  Monumentul Cepei

 Legendele locale spun că ceapa se cultivă la Pericei de 700-800 de ani și că ea era de nelipsit  și foarte  apreciată    la  mesele  
împărătești  de  la  Viena. Ea  a  ajuns  în  Parlamentul European. În octombrie 2011, la invitația europarlamentarului 
Iuliu Winkler, comuna Pericei a fost prezentă la Bruxelles cu expoziția multimedia „Pericei, Transilvania - Agricultură de 
Cartea Recordurilor“, care s-a bucurat de patronajul comisarului pentru agricultură din vremea respectivă, Dacian Cioloș, 
cel care, coincidenţă sau nu, a copilărit la Pericei.

 Ceapa din Pericei a intrat în 2007 și în Cartea Recordurilor, când, cu prilejul primei ediții a Festivalului Cepei, 
agricultorii din Pericei au împletit o cunună din 45.000 de cepe, care a avut o lungime de 4.518 metri.
 Cu același prilej, în comună a fost dezvelit Monumentul Cepei, unic în lume, care are o înălţime de șase metri. 
Bulbul de ceapă auriu-arămie are o înălţime de 4,5 metri, este realizat din fibră de sticlă și rășini sintetice și acoperit cu 

tablă de cupru bătută. Soclul pe care este așezat bulbul măsoară doi metri înălţime și este realizat din beton placat cu travertin.
Acest monument al cepei este dedicat „cepei” dar în aceeași măsură și oamenilor, care generaţie de generaţie s-au ocupat cu această îndeletnicire.

 Casa memorială  Iuliu Maniu

 În comuna Pericei, în satul Bădăcin unde s-a născut marele om politic Iuliu Maniu, Casa 
Memorială care-i poartă numele este un obiectiv turistic și o fărâmă din istoria Bădăcinului.
 Iuliu Maniu s-a născut la data de 08.01.1873 în Bădăcin, a decedat la data 05.02.1953 în 
închisoarea din Sighet. A fost un om politic român, deputat român de Transilvania în Parlamentul din 
Budapesta, de mai multe ori prim ministru al României, președinte al Partidului Naţional Ţărănesc, 
deţinut politic după 1947, a decedat în închisoarea din Sighet. A fost membru de onoare al Academiei 

Casa memorială Iuliu Maniu de la Bădăcin

Monumentul cepei de la 
Pericei

Iuliu Maniu
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Române din 1919.
 Iuliu Maniu, a fost și jurist, unul dintre cei mai prestigioși oameni politici din 
istoria României, membru de onoare al Academiei Române din 7 iunie 1919. Având o 
carieră politică ce s-a întins pe parcursul a 56 de ani, Iuliu Maniu s-a numărat printre marii 
oameni de stat ai ţării noastre, luptând cu perseverență împotriva tendințelor autoritare ca 
un adevărat apărător al democrației.
 S-a implicat activ în realizarea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, iar din 
funcția de președinte al Consiliului Dirigent a reușit integrarea rapidă a administrației din 
Transilvania în cea a României reîntregite. Calitatea care l-a consacrat în prim planul scenei 
politice a fost moralitatea ireproșabilă, motiv pentru care era numit „Sfinxul de la Bădăcin”, 
locul unde a copilărit și unde la maturitate se retrăgea pentru a se odihni. Cu toate acestea, 
Iuliu Maniu a rămas în conștiinţa publică drept liderul permanent al opoziției, teren pe care 
nu a putut fi egalat. A dus o luptă neîncetată împotriva asupririi, împotriva dominației. 
Deși, la început, din ambiţie politică, s-a numărat printre susţinătorii principelui Carol 
și a revenirii acestuia pe tron, când noul rege a manifestat tendințe autoritare împotriva 
principiilor democratice, nu a ezitat să se angajeze într-o nouă luptă de opoziţie.

 Colecția familiei Deleu și al pictorului Ioan Sima

 Biserica Ortodoxă din comuna Pericei găzduiește obiecte, fotografii și tablouri ale familiei Deleu și ale pictorului Ioan Sima.
Familia Deleu a avut o contribuţie importantă în realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. O parte din reprezentanții ei au luptat pe front în 
timpul Marelui Război.
 Victor Deleu n. 25.05. l 876 Pericei, Sălaj - d. 31.12.1939, Cluj, a participat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia ca delegat al 
Corpului de Voluntari Români, fiind ales membru al Marelui Sfat Naţional. A fost numit secretar general al resortului Interne din cadrul Consiliului 
Dirigent, calitate în care s-a ocupat de problemele poliției și jandarmeriei.
Nicolae Munthiu a luptat pe front din 1914 și a luat parte la Marea Adunare de la 1 Decembrie 1918.
 Ioan Deleu a rămas acasă împreună cu alți membrii ai familiei Deleu unde a ţinut un jurnal, dar pe vremea dictaturii totalitariste comuniste, 
în anii 50, jurnalul i-a fost ars de către fiul lui adoptiv Alexandru Brândușan și soția acestuia, ea păstrând câteva file în care se aflau informaţii importante 
despre istoria românilor.

 
 Iacob Deleu 1804-1880.

 Iacob Deleu, un sălăjean de frunte care a luptat în oastea lui Avram 
Iancu ca și căpitan pentru apărarea idealului naţional al românilor în 
Revoluția din Transilvania de la 1848 își are odihna veșnică în Pericei, județul Sălaj. A fost 
bunicul lui Victor Deleu și Ioan Deleu, și străbunicul pictorului Ioan Sima. Se dedică muncii 
educative, devenind primul învățător la școala românească din Pericei și cantor al bisericii.

Bustul lui Iuliu Maniu de la Bădăcin, Autor: Răzvan Petrovan

 Iacob Deleu 1804-1880.
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Comuna Plopiș aparţine, din punct de vedere administrativ, de judeţul Sălaj, fiind situată în partea de sud – vest a judeţului, la poalele Munţilor 
Plopiș, în bazinul hidrografic al Barcăului, la o distanţă de 50 km de municipiul Zalău și la 25 km de orașul Șimleu Silvaniei, cel mai apropiat 
oraș. Din punct de vedere al teritoriului comuna Plopiș este o comună mijlocie având o suprafaţă de 8 038 ha. 

Din punct de vedere administrativ, comuna Plopiș are în componenţă trei localităţi: Plopiș-sat reședinţă de comună, Iaz și Făgetu, faţă de reședinţa de 
comună satele sunt la o distanţă cuprinsă între 3 km satul Iaz și 11 km satul Făgetu.
 Hotarul comunei Plopiș se mărginește la vest cu satul Aleuș, comuna Halmășd, la est, sud-est cu comuna Valcău, la nord cu comunele Nușfalău 
și Boghiș, la sud și sud-vest comunele Borod și Șinteu din județul Bihor.
 Satele aparținătoare comunei Plopiș datează din timpuri destul de îndepărtate. Cel mai vechi este satul Plopiș, cunoscut sub denumirea de 
Giumelcis și datează din perioada feudalismului timpuriu, mai precis din anul 1227 (actul „Dicţionar istoric al localităților din Transilvania”, vol II, pag 
46).Tot din perioada feudalismului timpuriu, din anul 1342, datează și satul Iaz cunoscut de la început sub această denumire. La sfârșitul orânduirii 
feudale, în anul 1830, se formează și satul Făgetu, atunci denumit Valea Ungurului.
 Comuna Plopiș are un potenţial turistic specific, atât prin obiectivele sale culturale, cât și prin atracțiile cadrului natural, dar mai ales prin 
unicitatea și stilul de viaţă comunitar. 
 Printre atracțiile culturale se numără Muzeul Etnografic „Ligia Alexandra Bodea“ din satul Iaz. Acest muzeu găzduiește o colecție vastă de 
obiecte de uz gospodăresc, costume populare din diferite regiuni ale ţării, icoane pe sticlă, lăzi de zestre, obiecte de ceramică, războaie de ţesut. Aceste 
obiecte reușesc să recreeze lumea satului de odinioară. Frumoasa colecție de artă populară se întregește continuu, incluzând gospodării relocate, românești 
sau slovace, precum „Casa birății“ sau „Casa cântărețului“.
 Unicitatea comunei este dată și de prezența comunității de slovaci pe teritoriul acesteia (cei aproximativ 700 de locuitori ai satului Făgetu). 
Urmașii familiilor de slovaci ajunși în aceste ținuturi cu 200 de ani în urmă, ca tăietori de lemne, impresionează prin port, limbă și obiceiuri specifice. 
Sunt cunoscute și apreciate preparatele din cartofi (printre care plăcinta de cartofi numită „polișneac”) sau băuturile specifice locului (pălinca de cireșe 
sau cea de secară).
 O altă atracţie turistică, oferită de cadrul natural, o constituie rezervaţia naturală „Mlaștina de la Iaz”, care este o arie naturală protejată, ce 
aparţine categoriei a IV-a- rezervație naturală de tip faunistic, floristic, paleontologic și peisagistic, situată la poalele nord-estice ale Munților Șes, în partea 
de nord-vest a satului Iaz, ocupând o suprafață de 10ha și atingând o adâncime maximă de 5,1m. 
 Rezervația reprezintă o zonă cu mlaștini turbo-active, având o însemnătate științifică deosebită deoarece adăpostește o serie de specii de plante 
și animale rare. O astfel de specie este și „Roua cerului”, denumită știinţific „Drosera rotundifolia”, o plantă carnivoră rară care înflorește în mlaștină, 
ademenind insectele cu o sevă vâscoasă și transparentă, asemănătoare picăturilor de rouă. Pe lângă această specie, în arealul rezervației mai cresc specii 
floristice specifice turbăriilor, în cea mai mare parte mușchi de turbă, trestie de câmp, rogoz dar și specii lemnoase precum salcie aurie, răchită sau arin 
negru. Pe teritoriul rezervației au fost identificate mai multe specii de coleoptere, printre care una nesemnalată în România până în prezent (Phytobius 
velaris) - specie unicat în fauna țării noastre.
 În jurul mlaștinii a existat în trecut o pădure întinsă care constituie astăzi un adevărat parc dendrologic cu specii de arbori seculari.
 Apa, cu temperaturi mai ridicate decât cele normale, de culoare maronie-negricioasă, are proprietăți curative însemnate, fiind utilizată de către 
localnici în tratarea afecțiunilor reumatice cu mult înainte de anul 1989, prin funcționarea Băilor de la Iaz.

Panoramă din satul Făgetu

Muzeul satului Iaz Cascada de pe Valea Iazului Mlaștina de la Iaz

Comuna Plopiș
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Situată într-o zonă premontană formată de „Dealurile Ciceului“, Poiana Blenchii apare ca o oază de lumină într-o zonă acoperită de păduri, defileuri 
cu stânci golașe și pășuni întinse, o localitate pitorească, cu oameni credincioși, gospodari, iubitori ai naturii, iubitori de frumos. 
Așezată la extremitatea nord-estică a județului Sălaj, acolo unde venind dinspre Țara Lăpușului, străbați minunatele Chei ale Babei, localitatea își 

deschide priveliștea spre Valea Someșului lăsând impresia că este atârnată între munte și șes fiind inundată de vegetație umbroasă și de lumină în același 
timp, fapt ce te îndeamnă la popas și odihnă.
 Situată la 5 km de Valea Someșului, pe șoseaua Gâlgău - Tg. Lăpuș, la o distanță de 100 km de reședința județului, municipiul Zalău, la 25 
km depărtare de municipiul Dej și de orașul Tg. Lăpuș, Poiana Blenchii se află la intersecția paralelei de 47,50 lat. N cu meridianul de 23,80 log. E.
          Dealurile între care este așezată comuna noastră sunt derivații din Culmea Brezei care vin până la Someș, de aceea prin configurația geografică și 
tradițiile locale, locuitorii acestor locuri au aparținut etno-cultural de „Țara Lăpușului“. 
 Satul Poiana Blenchii este atestat pentru prima dată corespunzător anului 1553, cu ocazia Conscripției de la Reteag. Numele sub care apare 
localitatea în această conscripție este acela de Polyana, de-a lungul timpului fiind folosite și alte denumiri: Poiana (1602), Blanca Poiana (1620), Blenchi 
Poiana (1703), iar în 1890 Blenkemezö.
 Satul Gostila este atestat documentar pentru prima dată în anul 1485, urmele de locuire fiind mult mai vechi. În decursul timpului apare 
consemnat sub mai multe denumiri: Gostille, Goztila (1553), Gostyla (1570), Gostella (1599), Kosztille (17560), Csico Gombas (1913).
 Satul Fălcușa, al treilea sat ca mărime în comună, a fost întemeiat în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, fiind pomenit în documentele 
maghiare ale vremii cu următoarele denumiri: Folkosan (1590), Falkusa (1648), iar în conscripția vicarului P.P. Áron (1750) apare sub numele de 
Falkuche. După Kádár Josef, numele satului ar proveni din slavonescul falka care însemna „coasă“ sau dintr-un nume de persoană – Falkus – cu sensul 
de „cosaș“. Interesant este faptul că până în zilele noastre, fălcușenii sunt porecliți „cosași“.
 Satul Măgura este cel mai mic dintre localitățile comunei, fiind așezat în partea de nord-vest a acesteia, pe o „măgură“ cu o expoziție sudică. 
Conform tradiției locale, întărită de toponimie, prima vatră a satului a fost în locul numit azi Măgurice de unde s-a strămutat pe Poieni și apoi pe actualul 
amplasament. A existat o perioadă când toate cele trei amplasamente au fost locuite simultan (secolul al XVII-lea și al XVIII-lea), fiecare vatră fiind 
socotită sat aparte cu următoarele denumiri: Măgura, Măgura Mică și Măguricea. Este interesant faptul că aici se delimitau hotarele domeniilor Cetății 
Ciceului și al Cetății de Piatră (Chioarul), Măguricea aparținând de Chioar, iar Măgura de Ciceu. Kádár, în monografia sa, presupune că satul s-ar fi 
întemeiat între anii 1571-1590.

 OBIECTIVE TURISTICE: 

 Cheile Babei dezvoltate pe cursul mijlociu al pârâului Poiana, între satele Baba și Poiana Blenchii, 
pe o distanță de 3,2 km. Ele reprezintă cel mai impunător sector de chei din partea nordică a Podișului 
Someșan. Zona este rezervație naturală situată între două județe: Sălaj și Maramureș. Partea centrală a Cheilor 
are înălțimi de 500-600 m.

 Biserica din Măgura este monument istoric, având dimensiunile de 
10 m lungime și 6 m lățime. A fost construită în anul 1707. Specific acestei 
biserici este crucea din fier de pe turnul bisericii cu ornamentații în formă de 
semilună. Ușa de la intrarea în biserică este făcută din stejar masiv, cioplită 
numai din bardă și se închide după vechiul sistem cu cheie și închizătoare de 
lemn. În această ușă se pot vedea trei lovituri de secure despre care tradiția 
spune ar proveni din timpul năvălirii tătarilor. Ceata de tătari venind prin 
sat, toți locuitorii s-au ascuns și s-au închis în biserică. Tătarii aflându-i 
acolo au lovit de trei ori cu securea în ușă și au mers mai departe. Acele 
lovituri se văd și azi. Pe loba de stejar din dreptul intrării în biserică este gravată o inscripție cu litere chirilice de mână 
care indică anul construirii bisericii (1707). În anul 2010, prin proiectul „Reabilitare biserică – monument istoric“ din 
fonduri de la Ministerul Culturii monumentul istoric a fost reabilitat din temelii.
 Zăpoziile cu Șura Pinții se află în apropierea vechii vetre a satului Poiana Blenchii, pe Valea Porcului. Aici, 

într-o stâncă, este o cavitate mai mare căreia i se spune Șura Pintii. Legenda ne spune că aici Pintea Viteazul își adăpostea 
calul când venea la sfat de taină cu oamenii săi din Poiană. De la șură mai sus, pe stâncă, este o cavitate mai mică, mai greu 

accesibilă, căreia i se spune Casa Pintii, căci acolo se ascundea Pintea Viteazul ca să nu fie găsit de dușmani.
 Legăturile lui Pintea Viteazul, eroul legendar al plaiurilor maramureșene, cu strămoșii noștri din Poiana, au fost reale. El era din satul Măgoaja, 
având oameni de încredere în toate satele din jur.

 
 

Cheile Babei

Biserica de lemn din Măgura 

Zăpozile cu Șura Pinții

Comuna Poiana Blenchii
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Comuna   Românași este situată în sud-estul județului Sălaj, într-un mediu geografic  deosebit de armonios al Depresiunii Agrijului, din arealul 
Platformei Someșene. Este străbătută în mare parte de DN1F (E81), care face legătura între Zalău și Cluj–Napoca. Românași este centrul 
comunei și se află în intersecţia drumului national cu DJ 108A, la o distanţă de 19 Km de reședinţa de judeţ, municipiul Zălau si la  65 Km de 

Cluj – Napoca.   
 Comuna cuprinde și satele: Ciumărna, Chichișa, Păușa, Poarta Sălajului și Romita.   Are o întindere de la NV la SE de cca 16 Km, pe DN1F 
și de la SV la NE de-a  lungul Văii Agrijului, pe DJ108A de cca 13 Km; suprafața comunei fiind de 6636 ha.
 Înspre vest-nord-vest se invecinează cu municipiul Zălau, la nord este comuna Creaca, la nord – est comuna Bălan, la est comuna Hida, la 
sud-est, Sânmihaiul Almașului, la sud-sud-vest comuna Agrij și la nord – vest, vecinatatea este cu Treznea.  
 Poziționat aproape în centrul teritorial al comunei, satul Românași se află la distanţe mici de satele aparţinătoare,  având căi de acces de nivel 
naţional și judeţean. Urcând culmile  Meseșului pe DN 1F, la 5 Km se află satul Ciumărna iar spre sud, la 3 Km, satul Poarta Sălajului. Pe DJ 108A 
Ciucea – Jibou se află satele Păușa la 5 km, Chichișa la 2 km și Romita la 5 km.  Aceste două căi de comunicaţie au înlesnit dezvoltarea satelor prin accesul 
favorizant către centrele urbane apropiate cât și în interiorul comunei. Numeroasele văi au permis această convergenţă rutieră de la Românași, oferindu-i 
poziţia cea mai favorabilă la “răspântie de drumuri” ca mic nod de comunicaţie, deţinut de – a lungul istoriei, alături de întregul sistem de așezări.
 Condiţiile naturale ale Platformei Someșene, cu elementele specifice văii Agrijului, un culoar bun de adăpost, cu măguri cristaline, izvoare, 
păduri și soluri fertile au favorizat dezvoltarea încă din cele mai vechi timpuri a așezărilor omenești și orientarea lor către economia agricolă. Existenţa 
acestora poate fi datată încă din epoca neolitică și a bronzului. Urmele descoperite în hotarul Românașului; o lamă de cuţit și un ac de cusut din os – 
tipice pentru această epocă – păstrate la Muzeul de Istorie și Artă din Zălau, sunt mărturii fericite ale existenţei mult îndepărtate a omului pe aceste 
meleaguri.
 Toate satele comunei sunt menţionate în  Repertoriul arheologic al României: Românași  – așezare hallstattiană, castru roman, două monumente 
funerare cu inscripţii (CIL, III, 840 – 841) fragmentate și șterse, care menţionează soldaţi din două formaţiuni auxiliare: ala Siliana și cohors I Batavorum 
Milliaria, – ștampilele de pe cărămizi atestă staţionarea în acest castru a cohortei VI Thracum Equitata (CIL, III, 8074, 24) și a cohortei I Hispanorum 
quinquenaria (CIL, III, 6284 – 8074) și drumul roman, în tradiţia populară, “Drumul lui Traian”.  Ciumărna – Podirei, unelte neolitice, Păușa – nucleu 
neolitic din obsidian,  Romita – (Certie),  topoare preistorice, castru roman,  Poarta Sălajului – Drumul roman ce venea dinspre Napoca și se împărţea  
în două direcţii spre Buciumi și Românași.
 Organizarea acestei populaţii geto-dacice în triburi și mai apoi într-un stat sclavagist, stat și teritoriu cucerit și supus de romani avea să  
cunoască mari prefaceri, a căror pecete va rămâne pentru totdeauna în istoria poporului român.
 Despre epoca romană la Românași, cercetările întreprinse de arhelologi au scos la iveală faptul că încă din secolul al II-lea aici exista un castru 
roman, care făcea parte din salba punctelor fortificate de apărare nord-vestică a graniţelor imperiului.  De pe Măgura Moigradului, la Romita (Certie), 
Sutor și mai departe la Bologa, castrul de la Românași (Largiana) va fi fost de mare importanţă militară, economică și civilă.  El se găsea pe platoul  numit 
de localnici “Cetate”, între valea Seacă și valea Ciumărnei. Săpăturile arheologice de aici  au scos la iveală multe monede, geme, vârfuri de lance, ţigle și 
cărămizi sigilate. Ele se păstreză la colţul muzeistic al școlii din Românași.  Existenţa a tot mai multor canabe pe lângă castru, în vederea schimbului de 
mărfuri a dus la constituirea așezării civile numită „Largiana“. De atunci și până la părăsirea Daciei de către romani a avut loc un proces de fuziune între 
populaţia băștinașă și cea romană, mare parte din ea devenind stabilă pe aceste locuri .
 După apariţia popoarelor barbare,  pe aceste locuri și distrugerea Porolissumului la anul 247, (locul  va  purta un nume slav: Moigrad (Cetatea 
mea), se conturează așa numita perioadă post romană, în care procesul efectiv nu constă în popularea regiunii sub aspect numeric, ci mai mult o modelare  
a populaţiei daco-romane prin asimilarea influenţelor străine, slave și mai târziu ugro-finice.  Ea  s-a stabilizat teritorial și a crescut într-un ritm lent, mai 
ales în jurul drumului roman, pe lângă care au apărut noi așezări. Stabilizarea populaţiei a dus la creșterea economică și socială, ceea ce a impus pe plan 
politic organizarea cnezatelor în formaţiuni mai mari și stabile. Teritoriul comunei făcea parte din Voivodatul lui Gelu, (Gelou) cu reședinţa la cetatea  
Dăbâca.
 În luptele cu ungurii Gelu a fost înfrânt și ucis, iar partea de NV a Transilvaniei, unde se găseau și cei care trăiau atunci aici,  au căzut sub 
stăpânirea maghiară, după care a început o nouă perioadă a istoriei și pentru aceste locuri.
 Prima  datare a localităţii se găsește într-un privilegiu regal din 1310 acordat magistrului Nicolae, fiul  banului Mykod și stăpânul domeniului 
Egreeg, prin care “el și urmașii lui să poată lua vamă în loc de un dinar… doi dinari, după căruţele încărcate cu sare sau alte bunuri”. Privilegiul a fost 
câștigat pentru găzduirea regească a lui Carol I în Egregy, cu ocazia primei sale călătorii în Ardeal. 1440 Egregh, 1460, Magyar-Egreg/4. (III:334), 1505 
Magyaregregh, Magyar Egregh  (Bánffy II, 403), 1839 Unguraș, (Ungureaszu, (Lenk), 1850 Ungurașu, (st.Tr.), 1900, Magyaregregy, 1930 Unguraș,  
1947, ( iulie 8) Românași.
 Credem că forma  maghiară egres – egreg, este de fapt un termen german derivat din agras (germ. Med.) (cf. DAR; Gáldi, Dict.,82), cunoscut 
altfel din lat. acrus,  –  agrestis, „adică strugure verde” (acru. nn.), cf. It. Agresto, sp.agraz, ceh, agrest, pol. Agrest, rus agrus, sb.greš, ogrešta (Miklosich, 
Fremd W.,73)   Așadar forma maghiară egres a avut același traseu, pornind de la latină prin  contactul în primul rând cu germ. Agrasel,  (Stachelbeere 
n.n.), și apoi prin scriere (limba scrisă iniţial în Pannonia, a fost latina). În ce privește derivarea  ca și în cazul  Aghireșului (lat.alnun, arin, anin)  în 
maghiară: Eger + fá  nu poate fi luată în consideraţie aici, chiar dacă  ţinem seama că pe malul văii creșteau între alte specii și arini.
 Determinativul „magyar” a fost în uzanţă pentru multe localităţi din Transilvania, pentru a se sublinia valoarea etnică. Aici se explică prin 
necesitatea de a se deosebi cele două localităţi cu aproape același nume: Fel(ső)-Egregy fiind (rom.) Agriczul, adică tufa de agrișe, actualul sat Agrij și 
Al(so)-Egregy, Agrijul de Jos. Menţionăm că în documentele datate nu apar aceste forme, deși ele existau. Motivul ar putea fi acela că Agrijul aparţinea 
încă de la inceputuri de Românași.  Faptul că determinativul a fost tradus în românește  „Unguraș” și a rămas în uz până în 1947, s-a făcut din același 
motiv și nu se explică întocmai. Toponimul „Unguraș”, folosit încă înainte de 1839, cum e menţionat, vine din slavul ągrinu, pl. ągure (Cihac, II, 437; 
cf. Vasmer, III, 173),  în blg. ugrin,  în sb. și  cr. ugar. – ; ungurean(i). Așa erau numiţi românii din Transilvania. Cunoaștem cuvintele ungurime, (naţia), 
a unguriza – maghiariza etc. Așadar, toponimul are o explicaţie simplă și vine de la forma de plural „ungurași”, un diminutiv folosit de localnici pentru 
a arăta că în sat, ungurii erau puţini la număr.   Sunt cunoscute la noi, multe antroponime de acest fel: Ungur, Ungureanu, Ungurușan ca și de la forma 
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directă Magyar: Maghear(u), Maghiar ș.a.
 Românașul, ca și alte teritorii transilvane, și-a schimbat stăpânii de-a lungul veacurilor, fiind proprietatea când a voievozilor ardeleni, când a 
unor nobili maghiari privilegiaţi de regatul maghiar.
 Multe nume de proprietari de moșii sunt amintite în documente de moștenire, de vânzare, donaţii, procese, importante doar pentru relaţiile 
feudale și mai puţin privitoare la majoritatea populaţiei. Importantă de subliniat este existenţa vămii, aminită în mai multe documente de patrimoniu 
printre care și cel din 1507, când aici îl găsim menţionat pe Zombori Peter. O altă menţiune este cea din 1522 când Dobokai Miklos vinde tot Egregh-ul 
lui Dragfi János.  La 1550, în urma unui incendiu care a mistuit numeroase case acoperite cu paie, mulţi locuitori, din cei  aproximativ 500,  s-au bejenit 
prin alte părţi, satul rămânând cu o populaţie foarte redusă.
 Ca  loc de trecere, ce traversa această parte a Transilvaniei, la Românași au poposit caravane, feţe princiare și regale, (Regina Izabella a înnoptat 
aici în 19 aug. 1551, când a părăsit Ardealul prin Zalău), dar și convoaie militare conduse de Bathori,  Castaldo, Mihai Viteazu, Rakoczi, după bătălia 
pierdută la Jibou, din noiembrie 1705 și în 1848, armatele revoluţionare maghiare.
 Alte documente cu caracter fiscal  scot la iveală situaţia economică, numărul familiilor, starea lor socială și datoriile relaţionate cu producţia 
agricolă a localităţii. Ele relevă exploatarea și deposedarea de pământ  a ţăranilor, care, în cele din urmă, ajunseseră iobagi.
 În 1722 hotarul Românașului era împărţit în două. Solul între munţi era un teren foarte sărac, de culoare roșie și câmpia,  ceva mai fertilă, 
nisipoasă și de culoare galbenă, dar săracă în îngrășământ; se ara de trei ori cu 4 și 6 boi. Pământul producea de două ori sămânţa. Fânul era de pădure.  
 Revărsarea pârâului  Agrij provoca deseori pagube acestui sat. Moara era  pe moșia nemeșească. Exploatarea pădurii era permisă pentru oamenii 
de rând numai pentru lemne de foc.   
 Atunci în satul Românași,  cei 6 iobagi, 6 răzeși și 4 slujitori de curte înregistraţi  aveau 16 terenuri și jumătate, 16 boi, 21 vaci și 10 viţei și 
viţele, 4 cai, 18 oi și capre, 44 porci, pământ arabil de 92 de câble, 32 găleţi, cultură de toamnă, 9 găleţi și 3 metreta (unitate de volum gr.cca 39,39 
L.(n.n.), cultură de primăvară; s-au produs aici în anul precedent adică la 1721, 40 de clăi de grâu, 24 clăi de ovăz, orz și alac, 15 clăi de cânepă și în, 5 
metreta mălai și 31 de căruţe de fân.
 Districtul Românași avea oficiu poștal încă din 1722, iar din anul 1765, ajunge în posesia familiei nobiliare Ketheli. În 1733, în Românași 
existau 70 de famili, cca 300 de suflete  conduși de preotul unit Ioan,(Ctia Klein), iar în 1750 ajunseseră la 458 de suflete greco-catolice (Ctia.Áron).   
 După anul 1779, datorită unor împrejurări,  au trecut cu toţi la cultul ortodox. Micuța capelă a romano-catolicilor a fost distrusă.
 În cercetările sale din 1837, asupra cetăţii și comitatului  Dăbâca, K. Hodor amintește că încă din vechime proprietari în  Românași  erau conţii 
de Beclean, mai apoi de Căndești (Hunedoara), respectiv grofii Bethlen și Kendeffi.
 Locuitorii Românașului numărau în 1837, 327 de suflete, din care 8 nobili, 2  feţe bisericești, 3 soldaţi, 314 oameni de rând și 42 de de case. 
În 1890  numărul  locuitorilor crescuse la  584; după limbă: 550 români și 34 maghiari; după religie: 505 ortodocși, 46 greco-catolici, 6 romano-catolici, 
8  reformaţi, 2 unitarieni, 17 iudei și 99 de  case.
 K. Hodor aprecia așezarea destul de prielnică, cu pământ roditor, bun de cereale și în deosebi pentru hrișcă. Pe valea Agrijului exista o moară, 
fiind amenajat un  scoc potrivit cu debitul apei. În pădurile de stejar și fag se găseau o mulţime de fructe pădureţe și  ghindă.
 În 1895 numărul gospodăriilor din Românași era de 109, iar suprafaţa era de 3755 acri, (1a = 4000 m² (n.n.), din care 1647 păduri, 806 teren 
arabil, 609 fâneţe, 534 pășuni, 14 grădini, 145 teren neproductiv. ( doc. “nearabil”). În 1721 impozitul Românașului a fost de 128 rhf. (florini renani) 
și 30 de dinari. În 1722 datoria comună a satului era de 300 florini. Valoarea estimativă a averii comunităţii în Românași, în 1900, era de 6593 K 12 f., 
impozitul direct era de 3056 K. 44 f.
 Românașul se număra printre localităţile mari și importante datorită drumului sării, ce venea dinspre Cluj. El constituia unul din centrele de 
aprovizionare a populaţiei meșteșugărești din Cluj, pentru că aici vinerea avea loc  târgul, o piaţă  bine populată  cu tot felul de produse și animale.
 Profesorul Gavril Cosma, bun cunoscător al istoriei locale, amintește de mutarea satului, din vechiul hotar “Valea Seacă” și “Curmătură” și 
aduce ca argument numele fântânii, cunoscut și azi sub denumirea de “Fântâna Satului”. 
 Statisticile cumulate arată că, în timp, între anii 1733 – 1890 numărul locuințelor cunoaște o curbă ascendentă:  70 – 107 și una descendentă 
: 75 – 42, asemenea numărului locuitorilor: 300 – 456 și respectiv 535 -327.
 În 1890, din 584 persoane, 550 erau români și 34 maghiari.  Compoziţia socială a satului la 1870 este dominată numeric de prezența 
ţăranilor, care erau în marea lor majoritate  iobagi pe pământurile a  șapte nobili. Soarta iobagilor de aici îi determină pe aceștia să participe la Răscoala 
lui Horea. Locuitorii comunei au luat parte la mișcarea de emancipare a românilor din Transilvania și au fost prezenţi la frământările sociale de la Jibou,  
în octombrie 1848.
 În jurul anilor 1850, teritoriul satului aparţinea de domeniul lui Voss de Ţaga, adept al lui Kossuth. Prin desfiinţarea iobăgiei, 1853 – 1854, 
moșiile de aici au fost împărţite la 70 de familii de ţărani, 840 de iugăre, respectiv câte 12 iugăre, arabil, fâneţe, pășune și pădure, cea mai mare parte a 
moșiei rămânând nobililor, unde lucrau majoritatea ţăranilor de aici. La sfârșitul secolului al XIX-lea situaţia ţărănimii din sat devine tot mai precară; în 
sat mai rămăseseră doar două proprietăţi întregi din cele 70, existente la 1854. În anul 1915 proprietarul moșiilor devine Mihai Por, fost avocat al unei 
bănci din Zagreb.
 Chemarea  la muncă pe moșia lui Por  se făcea prin  clopotul bisericii, înlocuit mai târziu cu o toacă. Profesorul Cosma adunase aceste mărturii 
amănunțite, chiar de la acei care au fost biriși pe moșia lui Por: Ioan Todoran, Ion Mesaroș, (Roșu), Vasile Seikei ș.a.
 În anii ce au urmat celor două războaie, locuitorii comunei  s-au confruntat cu numeroase greutăţi, mai ales că din cei plecaţi pe front puţini 
s-au mai întors. Ei au căzut la datorie atât pentru unitatea neamului românesc, cât și pentru eliberarea ţării de fascism. În curtea bisericii se află un 
monument omagial cu numele lor.
Impunerea regimului totalitar de după 1948, urmărind înregimentarea unui întreg popor unei ideologii  greu de suportat, a avut pe plan  social,  moral 
și spiritual urmări nefaste.
 Cu toate acestea, în timp, comuna Românași și-a schimbat înfăţișarea prin  construirea de școli noi și de cămine culturale în fiecare sat. Dispar 
aproape cu desăvârșire casele vechi învelite cu paie; se amenajează drumurile, se dezvoltă reţeaua de alimentare cu energie electrică, apar noi locuri de 
muncă în sat, dar și la Zalău, la Jibou, la mina din Lupoaia, unde navetau mulţi muncitori din comună.
 Între anii 1970 -1980, comuna număra peste 800 de salariaţi cu un venit mediu lunar de 1450 lei, sumă semnificativă pentru acele vremuri. 
Satele comunei capătă o altă înfăţișare prin noile construcţii de magazine sătești, de locuinţe și amenajări gospodărești deosebite.
 Una dintre clădirile reprezentative ale localității Românași este cea a bisericii ortodoxe.
Pe hrisovul de la intrare stă scris între altele…”acest sfânt locaș s-a zidit în anul 1912 și s-a sfinţit în 1922”, preot paroh fiind  protopopul Ioil Ghiuruţan. 
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 Între anii 1981 – 1983 aici s-au executat lucrări de reparaţii interioare și s-a schimbat acoperișul. În anul 1982 au început lucrările de 
pictură…  Lucrările s-au executat cu contribuţia benevolă a tuturor credincioșilor sub îndemnul și păstorirea preotului Gheorghe Gherman care oficiază 
serviciul religios și în prezent. Pictura s-a executat în tehnica frescă de pictorul prof. Viorel Nimigeanu.
 Într-un frumos cadru natural, la poalele pădurii, pe un teren nu prea departe de șosea, a fost ridicat prin grija Parohiei Ortodoxe Românași 
un modern complex de asistenţă socială pentru bătrâni. Iniţiatorul și neobositul luptător pentru realizarea îndrăzneţului proiect este  preotul Gheorghe 
Gherman, care, cu toate dificultăţile și greutăţile întâmpinate a reușit să finalizeze cea mai mare parte  a proiectului. Construcţia a început în 2001 și are 
50 de camere, apartamente și un club pentru activităţi recreative, punct farmaceutic, cabinete de asistenţă medicală și o frumoasă capelă de incintă,  toate 
la standarde europene. 
 Noua Casă de rugăciune a creștinilor penticostali e frecventată de cca 120 de persoane.
 Învăţământul este semnalat în comună încă din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, menţinând școlile sub forma confesională pe lângă 
biserică. Cele mai multe documente  consemnează acest fapt în jurul anilor 1740. Începuturile învăţământului se regăsesc în activitatea bisericilor și 
mânăstirilor. Chiar în apropiere de Treznea s-a semnalat existenţa cărţilor cu litere chirilice folosite și cu aceste scopuri. Încă înainte de a avea un local 
propriu pe lângă biserică, îndemnul preoţilor era de a-i aduna pe copii după  slujbă ca să-i înveţe. Timotei Cipariu, nota aceste aspecte în ale sale „Acte 
și documente latine și românești“, pentru Istoria Bisericii  Române, Blaj, 1855.  
 Școlile erau construcţii din lemn cu câte o sală de clasă și o încăpere pentru dascăl. Rapoartele vizitelor canonice la bisericile greco-catolice se 
refereau și la starea și responsabilitatea preotului pentru instruirea copiilor. Decretul regal din 1900 privind școlile de stat din Ungaria s-a cerut a fi aplicat 
și aici, ceea ce a produs multe greutăţi  învăţământului în limba română.  Inspectorii  școlilor confesionale găseau tot felul de motive, privind localurile 
de școală, pentru a le închide. De obicei exista un singur dascăl plătit de săteni. Frecventau un număr redus  de elevi și doar două  sau trei clase. Faptul  
se datorează stării materiale foarte grele, care nu le putea permite tăranilor să-și trimită copiii la școală și nu din cauza incapacităţii lor intelectuale.  O 
situaţie de la sfârșitul anului școlar 1916 arată că din 56 de elevi care  au frecventat școala, doar 6 au rămas repetenţi, în timp ce alţi 17 au primit la 
examenele de sfârșit de an distincţii și calificative de “eminent”. 
 În perioada 1928 – 1948 învăţământul se desfășura în casele parohiale, vechi de prin anii 1887,  devenite proprietate a școlii. La recensământul 
din 1930 se stipulează că numărul  știutorilor de carte din sat se ridica la 40 – 50%. S-a remarcat în acea vreme un fiu de ţăran, Macedon Olar, care 
trecând prin mari greutăţi, a urmat Școala Normală și a devenit învăţător.
Setea de cultură îi face pe unii locuitori ai satului să infiinţeze, cu puteri modeste, prin anii 1936 -1937, o bibliotecă și să se aboneze la ziare. Aceasta 
funcţiona  în casa unui ţăran – Pop Octavian a Blaghi, care va aduna cititori și pe mulţi interesaţi în cunoașterea evenimentelor curente.
 De prin anii 1950 – 1951, a început să funcţioneze  în localitate o centrală electrică, a  apărut cinematograful, căminele culturale , toate cu 
menirea ridicării culturale a locuitorilor din comună.
Reforma învăţământului din 1948 găsește și menţine în Românași, Școala de 7 ani. În anul 1954 se construiește cu adevărat primul local de școală, prin 
contribuţia tuturor locuitorilor din comună.  În 1962 se construiește al doilea local  de învăţământ și pentru învăţământul preșcolar, care funcţiona 
de  fapt, din anul 1950. Actuala clădire a școlii a început să se construiască în anul 1968 și a fost dată în funcţiune în 1970  fiind înzestrată cu încălzire 
centrală din 1974.
Remarcăm, ca rod al activităţii școlare din comună, că  în ultima jumătate a secolului trecut și a ultimelor două decenii s-au ridicat de pe băncile școlii 
mulţi oameni de toate profesiile, care fac onoare școlii și pe care astăzi îi vedem cu mare bucurie întorcându-se acasă la conducerea treburilor comunei.
 În anii comunismului obștea sătească a fost victima naţionalizărilor, a erei gospodăriei colective, a răspândirii unei ideologii impuse cu forţa și 
a încercărilor de distrugere a tradiţiei creștine.
 După evenimentele din decembrie 1989, comuna Românași  și-a schimbat mult aspectul, activităţile private, casele, gospodăria rămân 
tradiţional, ca odinioară, libera reședinţă a grupului familial, a căror activităţi nu mai sunt impuse, dar contribuie la viaţa economică și socială a satului.
 Conform datelor statistice la nivelul anului 2007 suprafaţa totală era de 6636 ha., iar numărul  locuinţelor era de 1224, din care 4  proprietate 
de stat.. Apa potabilă provine din cinci puţuri de mare adâncime și este distribuită, în urma colectării într-un bazin, în Chichișa,  Poarta Sălajului și 
Românași, pe o lungime de 22,5 km și în cantitate de 198.000 mc. Populaţia stabilă la 1 iulie 2008 era de 3011 persoane din care 1496 bărbaţi și 1515 
femei.   Comuna avea în anul 2002, 2993 locuitori iar în 2006,  2987 locuitori, din care 1503 bărbaţi și 1484 femei. După   religie, în anul 2002, din 
totalul de  2993 persoane, 2569 erau ortodocși, 5 reformaţi, 3 romano-catolici, 3 greco-catolici, 278 penticostali, 77 baptiști, 40 alte confesiuni și 18 
fără confesiune. Remarcăm faptul că natalitatea  este în scădere, doar noii veniţi (81 persoane) au modificat numărul celor cu reședinţă în comună. 
De asemenea forţa de muncă este în scădere,  în privinţa numărului de salariaţi în 2001 erau 120 persoane, în 2006 doar 96; cei mai mulţi lucrând în 
construcţii, 29, în comerţ, 16, în învăţământ 28, iar în sănătate și asistenţă socială 10. 
 Comuna dispune de un dispensar medical, un medic de familie, un asistent, o farmacie, un medic stomatolog, și un cabinet de stomatologie. 
În fiecare localitate componentă a comunei există școală cu clasele I – IV și câte o grădiniţă. Elevii continuă școala până la clasa a VIII – a la centrul de 
comună, unde este bibliotecă și condiţii bune de studiu. În satele Ciumărna și Chichișa sunt construcții noi, iar celelalte localuri sunt renovate și bine 
întreţinute.
 Potrivit datelor statistice în anul 2009, din totalul celor 109 angajaţi aflați în evidențele județene, 36 activau un învăţământ, 15 în sănătate, 
14 în administrație, 21 în domeniul construcțiilor și 44 în alte domenii. În comună  În 2010 au fost  înregistrate 82 de firme din care 49  societăţi cu 
un număr total de cca 68 de angajaţi. Suprafaţa arabilă este de 3997 ha, din care arabil 2259 ha, păduri 2400 ha, pășuni 1227 ha, fâneţe 499 ha, livezi 
pepiniere 5 ha, vii 7 ha și teren cu vegetaţie forestieră. Preocuparea pentru creșterea animalelor rămâne o tradiţie, fiind favorizată de zonele bune de 
pășunat; sunt înregistrate  1065 capete de bovine,  2600 capete de ovine, 1216 porcine și 170 cabaline.
      În ceea ce privește organizarea administrativă, castrul Largiana de pe Dealul Cetății deținea o poziţie importantă, datorită drumurilor 
comerciale și ca punct de schimb cu triburile barbare, creându-se astfel funcţia vamală, pe care localitatea a deţinut-o multă vreme. De aceea locul acesta 
de frontieră de pe Valea Seacă, a canabelor va rămâne aproape un secol în poziţia juridică de pagus sau vicus (așezări sătești mai mari faţă de  „villa”,- o 
așezare iniţiată de un întemeietor) sub dirijarea activităţii administrative de la Napoca, valabilă pentru întreaga provincie a Daciei Porolissensis.
 Primele forme de administraţie erau de natură rurală cu obști teritoriale de diferite dimensiuni și cu recunoașterea unei ierarhizări cu 
responsabilităţi, respectiv calitatea de juzi, cneji, oameni buni și bătrâni (homines boni et veterani), deveniţi cu timpul elita economică din administraţia 
locală; criteriul unic fiind pământul – mărimea posesiei, cu denumiri : cnezate, ţări, codri. Juzii aveau atribuţii administrative, fiscale, judecătorești și 
militare. Zona teritorială  a Românașului ţinea de Voievodatul lui Gelu.
 Cucerirea teritoriului intracarpatic de către regalitatea maghiară la sfârșitul secolului al XII-lea și începutul secolului al XIII-lea a adus cu sine 
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și modelul de administrare teritorială preluat din Apus, având la bază interesele politice și economico – sociale de întărire și apărare a teritoriului, adică 
înfiinţarea de noi comitate peste vechile ţări, voivodate și cnezate românești.
 Constituirea în jurul unei cetăţi sau a unui castru a comitatului o explică chiar numele: vármegye, care este format din termenii vár (= cetate) 
și megye (= hotar, ţinut), ultimul fiind întâlnit în documentele medievale sub forma mega, după cum reiese din actul de hotărnicire a Abaţiei Tihany, 
emis în 1055 de regele Andrei I (1046-1060).
 Comitatul Dăbâca (în maghiară: Doboka vármegye) a fost o unitate administrativă în Regatul Ungariei din Evul Mediu până la reforma 
administrativă din 1876. Alături de scaun și district comitatul a fost impus ca formă de organizare teritorială. Dăbâca este unul din cele mai vechi 
comitate, datând din 1164, (alături de Solnoc, 1166) și era compus  dintr-un târg și 163 de sate. Conducerea comitatului o forma: “Curialis comes, 
maior exercitus, maior civitas / iobagi, și jeleri”. Reședinţa comitatului a fost orașul Sic  iar cetatea se afla la Dăbâca.
 Guvernatorul Transilvaniei Haldik dispune în 1772 o conscriere a populaţiei, în care Dăbâca cu cele 164 de localităţi număra 76.445 de 
locuitori, ce constituiau 15.241 de familii. Fiind prea întins comitatul a fost împărţit în 1779 în Dăbâca de Sus, cu 79 de sate și Dăbâca de Jos cu 83 de 
sate. La organizarea teritorială din 1784,  Dăbâca de Sus  trece la Solnocul de Jos, cu sediul la Dej.
 Puterea dualistă (1876)  va trece o parte din satele ce aparțineau de Solnocul de Jos  și se va forma Comitatul Solnoc – Dăbâca cu 83 de sate. 
Noul Comitat Sălaj  avea să fie compus din fostele comitate Crasna și Solnocul de Mijloc plus Plasa Unguraș (Românași) din Comitatul Dăbâca. Centrul 
de reședinţă era orașul Zălau și avea în subordine 10 plase. De plasa Buciumi de data aceast aparţinea și Românașul alături de alte 22 de sate,  mai puţin 
Romita.
 Anterior împărţirii administrative a ţării prin Legea nr. 2 din 1968, comuna Românași aparţinea de raionul Zălau, regiunea Cluj. Limitele 
comunei au luat forma actuală a evoluţiei teritoriale, după 1966, când a fost înglobat și satul Romita. Consiliul local este format actualmente din 11 
consilieri iar primarul comunei  este dl.  Ioan Buda.
 Comuna cunoaște o dezvoltare armonioasă, întrucât centrul Românași vădește un rol evident de polarizare a populaţiei și  a activităţilor 
economice, dispune de instituții și servicii care servesc toată populaţia comunei. În planurile și programele de dezvoltare durabilă sunt prevăzute lucrări 
de importanţă semnificativă pentru comună și nu numai, care, aflate în curs de proiect sau de execuţie vor avea menirea să schimbe și mai mult înfăţișarea 
comunei, apropiind-o prin activităţi și preocupări de nivelul urban.
Info – media le prezintă succint: „ Drumul judeţean 108A, Românași-Creaca-Jibou-Benesat  va fi reabilitat printr-un proiect finanţat cu fonduri 
europene în valoare totală de peste 100 de milioane de lei, contractul de finanţare fiind semnat de președintele Consiliului Judeţean Sălaj, Tiberiu Marc. 
Ceilalţi semnatari ai contractului sunt Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de 
Organism Intermediar. Valoarea totală a proiectului este de 102.697.091 de lei, din care contribuţia CJ Sălaj este de 1.729.139 lei, iar asistenţa financiară 
nerambursabilă este de 84.727.813 lei.“ Proiectul se află la Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord Vest Cluj Napoca, în etapa finală de 
verificare, respectiv precontractarea.
 Reabilitarea drumului se va efectua pe o perioada de 36 de luni, din care realizarea efectivă a lucrărilor de construcţie va dura 28 luni.  
(Eurourbanism.ro, 8.07.2010)
        Proiectul în derulare, (actualizat la 30 oct.2009), cu titlul “Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord “,  localizat în judeţul Sălaj 
prin comunele: Fildu de Jos, Sânmihaiu Almașului, Hida, Românași și Someș Odorhei, are o valoare totală de 4.819.351 lei. Stadiul proiectului indica 
faza Proiect acceptat, fiind în etapa precontractuală cu finanţare POR – DMI 5,1.
 Scopul proiectului constă în introducerea în circuitul turistic naţional și internaţional alături de biserici – monumente istorice și castrele 
romane din Sălaj.
 Pentru ca turiștii să poată vizita monumentele de cult, se vor efectua lucrări de reabilitare a drumurilor de acces, parcări pentru autoturisme 
și autocare și se vor crea zone pentru investiţii turistice în ariile respective.  Autorităţile locale vor asigura sporirea vizibilităţii obiectivului turistic prin 
construirea unui punct de informare turistică, alimentarea cu apă, canalizarea apelor uzate, iluminatul stradal în zona monumentului istoric și a parcării, 
iluminatul arhitectural și de punere în valoare a obiectivului”. (Sălajul European. 27.04.2010; M.P.)  
 Proiectul de mediu cu denumirea: „ Reţeaua de canalizare menajeră și staţie de epurare în comuna Românași” depus în anul 2008,  titularul 
proiectului fiind Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a bazinului Văii Agrijului, a fost supus E.I.A. în 14.11. 2008. S-a acceptat raportul, iar emiterea 
deciziei urma să se facă după completări.
De asemenea se urmărește mai buna valorificare a terenurilor agricole propice culturilor în regim „bio”, acţiuni completate de cele ale creșterii animalelor, 
între care bubalinele, a căror ameliorare este urmărită de o asociaţie ce cuprinde și alte judeţe.  O prezentare expoziţională a avut loc în anul 2009 chiar 
la Românași.
  Toponime: Șes, Dosul și Faţa Ciogașului, Valea Ciumărnii,  Dealul Ghilii, Dosul Rusului, Dealul Bătrânului, Cetate, Valea Seacă, Eclejie, 
Dealul Secii, Sfășii, Valea Tresnii, la Poarta Sălajului, Dosul Plopilor,  Cer,  Firea, Între Hotare, Armezău, Podirei.
Fântânile Românașiului: Valea Seacă era Fântâna  Ciurbii, Fântâna Topanului și Fântâna Satului.
 CIUMĂRNA
 Satul Ciumărna este  așezat la  poalele sudice ale Munţilor Meseș,  pe valea cu același nume, care a favorizat mai târziu construcţia șoselei de 
trecere peste Meseș în direcţia Cluj. Se află la o distanţă de 14 km de municipiul Zalău și 5 km de centrul comunei, Românași. Extinderea vetrei satului 
s-a făcut ca urmare a adăpostului natural oferit de munte și ale condiţiilor prielnice de dezvoltare areală a așezării pe ambii versanţi ai văii.
 La recensământul din anul 2002, aici locuiau 507 persoane, din care 250 bărbaţi și 257 femei.
Este atestată documentar din anul 1460 cu numele de Chebernye, 1558 Csemernye, 1721 Csomörlö – Nyárló ,  1733 Csümorna (c.K.), 1850 Csumerna, 
1930 Ciumărna.
 Toponimul Ciumărna vine, în varianta cea mai probată, de la un nume slav, mult disputat de specialiști. Una dintre cele mai plauzibile variante 
pornește de la faptul că toponimul este sinonim cu numeroase apelative, care au aceeași semnificaţe: “punct de trecere (prin drumuri sau cărări) peste o 
culme muntoasă“;  curmătură, cheie, cumpănă, poartă etc. Sunt multe ciumărne românești, dar și în Serbia, Grecia, Ucraina și Bulgaria. Afluentul râului 
Moldova este Suha Mică cu două izvoare Ciumârna și Cucalea.; Ciumârna, curmătură în Obcina  Moldoviţei și sat aparţinător de Vatra Moldoviţei; 
Ciumărca  derivat din Ciumărna, oronim în Munţii Bistriţei (1708 m) cu potecă de trecere pe valea Bistricioarei; Ciumerna , culme în M-ţii Trascăului; 
Ciumerna, în bazinul râului Cerna.  Serbia: Radocevo Comerno > „trecerea lui Radu”, dublat de hidronimul Cemerno, Cemerna, culme muntoasă – 
Moraviţa; Bulgaria:Cemerika – munte și Cemerinka – localitate; Grecia: Tzioumerka (Dzioumerka– trecătoare).  Sensul atribuit de Savu acestui toponim 
confirmă faptul că răspândirea lui corespunde cu locurile prin care au colindat – au trecut – și trăiesc români.
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 Originea topicului e necunoscută, apelativul fiind vechi, sunt expuse și alte variante, poate chiar înainte de venirea slavilor; că ar putea fi un 
nume de plantă otrăvitoare. Čemeri – „ciucuta” = cucută. Un alt nume presupus este slavul Cermenita cu înţelesul localnicilor de „steregoaie” , adică 
mătrăgună.
 Atestarea abia în a doua jumătate a secolului al  XV-lea nu înseamnă că așezarea s-a încropit atât de târziu. Ea exista cu mult înainte, iar 
motivele defrișării rând pe rând a pădurii pentru gospodăriile celor veniţi să ocupe aceste locuri  rămân necunoscute. Ca și în alte părţi a fost apreciat  
faptul că, ferit de vânturi, locul din zona adiacentă văii cu același nume a putut constitui, pentru un timp, o bună ascunzătoare pentru cei bejeniţi de 
asupriri și de urmărirea fiscului.
 Documentul de atestare este un act de ipotecă a proprietăţii  lui Dobokai János din 25 noiembrie 1460, cu condiţii de răscumpărare pentru 
anul 1461. În 1522 mai mult de jumătate din sat ajunge în proprietatea lui Bélteki Drágfi prin cumpărare de la familia Dobokai.
 Când la începutul secolului al XVIII-lea Curtea de la Viena așeza baze noi în sistemul de impunere a supușilor, impozitul fiind în raport cu 
suprafaţa terenului, la Ciumărna în 1722 se înregistrau 10 iobagi și 2 răzeși, iar cu zece ani mai târziu existau 16 famili române, care nu aveau preot. În 
20 de ani populaţia a crescut foarte mult; în 1750 au fost 212 suflete greco-catolice (Consc.Áron).  
 Un document din 1722 prezintă hotarul satului: “ Solul de la câmpie era roșu și alb, umed, plin de pietriș și sărac, ce putea fi arat doar cu 4 și 
6 boi.  Producea mai degrabă grâu de primăvară.  Mai sus, în pădure terenul  devine mai larg și bun de fâneţe.. Pentru măcinat, sătenii aveau de mers o 
jumătate de milă.  Cei  10 iobagi și 2 răzeși înregistraţi  deţineau 12 terenuri și jumatate, 34 boi, 33 vaci și 8 viţei și viţele, 5 cai, 170 oi și capre, 14 stupi, 
68 porci, teren arabil de 79 de câble, 21 găleţi și 2 metreta (cam 39.39 l.) cultură de toamnă, 2 găleţi și 2 metreta cultură de primăvară; s-au produs aici 
în anul precedent 1721, 296 de clăi de grâu, 37 clăi de ovăz, orz și alac, 31 clăi de cânepă și in, 4 găleţi mazăre și linte, 63 căruţe de fân. În 1837 terenul  
arabil crescuse la  29 ha.“
 În 1895 numărul gospodăriilor era de 142. Suprafaţa era de 1817 acri (1 acru= 4000m²) , din care 660 teren arabil, 616 păduri, 266 pășuni, 
165 fâneţe, 31 grădini, 4 vii (necultivate), 74 teren neproductiv (nearabil).  În 1721 impozitul satului a fost de 161 (fl.rh) și 30 dinari. În 1722 datoria 
comună era de 109 fl. Valoarea estimativă a averii comunităţii în 1900 era de 6938 K. și 20 f., impozitul direct era de 1772 K. 30 f ”.
În jurul anului 1837, între alţi proprietari, satul se afla în posesia baronilor Bánffy, Weselėnyi și descendenţii lui Farnas, Miksa și Zsombori. Existau 40 
de case, 171 locuitori și cei 6 nobili.    Pentru  a-și câștiga pâinea zilnică, mulţi localnici duceau, trecând cu greu peste Meseș, lemne de foc la Zălau. 
Înregistrările din 1890 conscriu 597 locuitori și 126 de case; după limbă: 572 români,  21 maghiari,  4 de alte naţionalităţi și  după religie 284 greco-
catolici, 281 ortodocși, 20 reformaţi și 12 iudei.
 Existenţa bisericii  de lemn este confirmată documentar din 1722 cu menţiunea că nu avea încă un preot, probabil pentru numărul mic de 
locuitori, ceea ce nu i-a împiedicat să o construiască cu cel puţin 20 de ani înainte  și să se slujească în ea mai bine de 200 de ani. Exista și o școală cu o 
singură sală de clasă,  înfiinţată în anul 1899.
 În anul 1938, Majestatea sa Carol al II –lea s-a oprit întâmplător la Ciumărna și a vizitat bisericuţa de lemn, a cunoscut starea de spirit atât de 
unitară a locuitorilor și a hotărât să schimbe denumirea din forma maghiară cu cea de“Poiana Meseșului”, apoi a dispus ridicarea unei biserici cu alura 
unei catedrale, să fie sistematizat satul cu uliţi lărgite și case aliniate pentru a deveni un sat model. A dispus construirea unui sanatoriu pentru suferinzii 
de TBC și o fântână arteziană în sat.
 Norii negri ai războiului au zădărnicit acest plan care avea să nu se mai realizeze. Preotul  Alexandru Petrean a încercat după ani și ani, prin 
demersuri la autorităţi, să determine să se opteze pentru numele de Poiana Meseșului.
 Dacă acestea nu s-au putut realiza, s-au realizat celelalte obiective: alinierea drumurilor, s-a refăcut fântâna și s-a ridicat  o biserică mare, iar la 
Românași, preotul Gheorghe Gherman îndeplinește “porunca regelui”, finalizând o mare lucrare, un cămin pentru bătrâni și neajutoraţi.
 Biserica  nouă din Parohia Ciumărna are ca hram “Adormirea Maicii Domnului”și a luat fiinţă  la 25 octombrie 1976, când s-a săpat primul 
hârleţ de pământ. În 1977 s-a sfinţit piatra de temelie de către Episcopul Dr. Vasile Coman. Lucrările propriu zise au durat șapte ani, iar sfinţirea bisericii 
s-a făcut la 30 septembrie  1989, de către I.P.S. Episcop  Dr. Ioan Mihălţan al Oradiei și Sălajului, înconjurat de peste 30 de preoţi, protopopi și vicari. 
Biserica în formă de cruce are două abside și balcoane în interior, de jur împrejur. Bolţile sferice din beton armat susţin cele șapte turle, iar stucatura 
cu motive în stil brâncovenesc este aplicată pe cafasul pereţilor de la balcoane. Podoaba bisericii constă și în minunatele lucrări de pictură executate în 
tehnica frescă de reputaţii pictori: prof. Dumitru Bănică, din București și Gheorghe Bondoc din Argeș. În curtea bisericii se  află în curs de  finalizare un 
impunător monument comemorativ întru amintirea celor 38 de eroi căzuţi în cel de-al Doilea Dăzboi Mondial și cei 12 martiri care au căzut în zilele de 
16-18 septembrie 1940, datorită atrocităţilor ungurilor în satul Treznea.
 Documentele ultimilor ani, alături de presă și media, subliniază adesea frumuseţea bisericii “din zona Sălajului prin orientarea și aspectul ei 
arhitectural” amintind de  dubla vocaţie, de preot și constructor a părintelui Ioan Alexandru Petrean, de numele căruia începând cu anul 1971 se leagă 
nu numai “reînvierea întregii parohii de pe atunci Ciumărna și Chichișa”, ci și biserica și monumentele amintite mai sus.
 Locuitorii satului Ciumărna au dat, peste veacuri, tuturor, cel mai frumos exemplu de înţelegere, că odată cu dezvoltarea și creșterea lor 
numeric confesională, au știut să convieţuiască unii cu alţii ca fraţi de credinţă “în împlinirea misiunii lor în calitate de creștini. În fiecare duminică se 
adunau sub cupola aceluiași sion toţi fraţii, și uniţi și ortodocși să asculte Sfânta  Liturghie, cu toate că într-o duminică slujea preotul ortodox, din parohia 
vecină, iar în cealaltă slujea preotul unit Alexandru Petrean, care vieţuia în parohie“.
Denumiri: Rodină, Măgura, Vălcea, Săliste, Șesuri, Tălhăreasa, Meseș, Luncă, Poderei, Florea, Poiană, Berc, Corboae.
  CHICHIȘA
 Satul Chichișa este cea mai apropiată localitate de Românași. Este situat la  nord – est de centrul comunei pe DJ 108A. În anul 2002 număra 
253 de persoane, 131 bărbaţi și 122 femei, iar numărul gospodăriilor era de 71.
Satul este atestat documentar după unele documente din anul 1408 iar din 1438 cu numele maghiar de Nyarla, Alsó-Nyarló, 1461 Nyarló, 1470 
Alsokékés, 1760 Alsó-Kékésnyarló//4 (III;657)., 1808 Tyekisul de dzosz (Lipszky), 1850 Alsó Kékes Nyárló Tyityise, 1854 Titișea (Bul 86), 1913 
Alsónyárló, Chichișa, 1930 Chichișa /4(107).
 Dacă acordăm mai multă atenţie toponimelor maghiare, constatăm, fără nevoia de a traduce cuvintele, (casă de vară, albăstriu etc.) că noii 
veniţi pe aceste meleaguri au dat de două localităţi, de vreme ce pe una o numește “Also”,“ – de Jos”,- Chichișa și “Felsö”.- de Sus, (pe valea Stânei) adică 
Stâna. Unul dintre cuvintele auzite frecvent de la  localnici a fost transcris  Kékés, pe care noi nu aveam nevoie să-l traducem, pentru că nu ne lipsea 
din vocabular. Dimpotrivă avem mai multe variante care să justifice toponimul: Observăm că în anul 1808 numele satului era transcris “Tyekisul de 
dzosz”,  Tye-tye > che-che > chi – chi;  un tyetye  era   tetea – chechia – tătăișă = cumnată, tetiușă = mătușă.. Într-un vechi cântec popular din Sălaj găsim 
versurile “ Tătăișe ș – o cumnată / Lasă ușa descuiată.“(Pop) De altfel cuvântul tătăișă, diminutiv cu sens afectuos dat pentru o mătușă sau cumnată, mai 
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ales în Transilvania, îl găsim și cu alte sensuri, în expresia copiilor înseamnă dădacă, în alte părţi însemnă lele, leliţă și este și un nume de plantă: toporaș, 
tămâiţă, violetă, viorea, zmeoaie. Lingviști ca Hariton Tiktin și Pușcariu l-au considerat ca o creaţie expresivă de la tată, tata, tetea  cu numeroase forme 
diminutivale. (DER, DULR)
 Menţionăm că  grupurile de consoane „ch, gh“ urmate de „i,e“ se repetă în foarte multe cuvinte, această dublare a grupului consonantic creează 
de fapt noi diminutive. Multe alte limbi folosesc aceste mijloace „ablautspiel“ (joc vocalic –apofonie).  De exemplu: Chichie – gr. thiki (cutie) Checheriţă 
– Chicheriţă, - Chichineaţă= coteneaţă, cameră mică; chichiţă, și în expresia modernă -  “…de chichi”. Observăm  deci, că datorită palatalizării 
consoanelor alveolare – t și –d-, acest aspect este specific și graiului sălăjean, făcându-se ușor trecerea de la  -c (k) la  – t”. Și azi se pronunţă: „t“ it 
„ișe”./4(103)
 Alte toponime cunoscute sunt: Chechiș, Chiochiș, Tetiș, de unde și antroponimele Chichișan și Titișan.
 Satul Chichișa s-a format iniţial pe valea cu același nume, în locuri de adăpost, doar câteva case erau cu ieșire la drumul mare. Într-un 
document consemnat de K. Hodor se spune că: „Chichișa  a fost apreciată, într-o scrisoare privilegiată a lui Rákóczi György I, care a făcut donaţii pentru 
construirea bisericii, la 1547, ca un sat stabil.“  Întregul hotar al Chichișei  aparţinuse cândva de cetatea Romitei .  În timp, odată cu creșterea populaţiei, 
așezarea s-a mai ordonat cât de căt și abia după anul 1900, datorită unor măsuri de ordin administrativ, prin care se cerea „scoaterea la linie“, satul a 
căpătat individualitate în cadrul spaţiului geografic. Dezvoltarea de-a lungul văii Agrijului este ulterioară acestei date, spaţiul luncii oferind condiţii și 
mai bune pentru agricultură.
 După un document din 1722 satul se situa la poalele munţilor “albi” Meseș, într-o vale îngustă înconjurată de păduri. Drumul pe lângă vale 
era foarte puţin folosit. Distanța  până la Zălau era de o “jumătate de milă”.  Documentele în care numele satului e amintit, sunt privilegii de natură 
economică referitoare la terenuri, apoi ele se referă la moșteniri, ipoteci și datele familiilor, ce reies mai ales de la autorităţile judecătorești.
 Iniţial, confuzia la cercetarea lor s-a făcut datorită numelor celor două localităţi din același comitat; Chichișa și Chiochiș.( Kékes).  Primul 
document care o amintește se pare a fi din anul 1408. Despre aceasta K.Hodor scrie: „ … nu îndrăznesc cu certitudine absolută să pun pe seama 
localităţilor noastre Kékes-Nyárló datele din 20 august 1408, potrivit cărora voievodul Transilvaniei Dobokai János și-ar fi însușit părţile de proprietate 
din cele două Kékes (de Sus și de Jos) ale răposatului Bogyó Miklós, …“   În alte  documente ulterioare,  cele două nume apar Bogyó Miklós, ca având 
proprietate și prin partea Romitei și că Dobokai János deţinea jumătate din această localitate, așadar era vorba despre Chichișa și Romita. În concluzie, 
datorită acestei baze, anul atestării trebuie reconsiderat ca fiind 1408 (împreună cu cel al  satului  Stâna).
      Oricum, așezările sunt întemeiate cu mult înaintea acestei date și nicidecum la 30 de ani după, datorită  considerării unui al doilea act  privind 
proprietăţile lui Dobokai Miklós privind Chichișa și  Stâna, ce aveau să fie ocupate de voievozii transilvăneni și asupra cărora în 1470, între părţi  s-a 
stabilit un mod comun de procedură. Interesant este faptul că între ele se afla și Romita, atestată la 1408, și a cărei istorie este  strâns legată de a Chichișei 
până la 1460.(n.n.)
 În 1760 au fost aici proprietari conţii: Dániel István jr., Bagyoni Zsigmond, Toldi Ádám și Boros-Jenei Székely Ádám și în 1837  Eszterházi, 
Bethlen, Vass, Rédei, Kun, baronul Wesselényi, nobilii Kakucsi, Hadfaludi, văduva Hadfaludi, Székely, Ketheli, Újfalvi și Henter. Semnalăm aceste nume 
pentru că le întâlnim cu mici excepţii în toate localităţile comunei. Pământul bun era puţin, dar tot era al lor, împreună cu întinsele  păduri de fag și stejar 
și un număr important de iobagi.
 Cu privire la starea economică și socială a satului evocarea evidenţelor fiscale din diferiţi ani este grăitoare: în 1722 hotarul  Chichișei, din 
comitatul Dăbâca se împărţea în două părţi. Solul era alb, umed, de pietriș, sărac, simţindu-se în mare măsură lipsa îngrășământului. Se ara cu patru și 
șase boi. Se cultivau mai bine grâul de primăvară, decât grâul de toamnă. Erau păduri abundente, de unde se recolta și fânul. Exista și o moară la deal, 
iar în mijlocul satului, valea Agrijului învârtea o piuă de pănură (sumane miţoase).
 Atunci au fost înregistraţi 4 iobagi, 3 răzeși și 2 pribegi (străini). Ei deţineau: 7 moșii și jumătate, 7  erau pustii, 13 boi, 9 vaci, 3 viţei și juninci, 
4 cai, 25 oi și capre, 9 stupi, 24 porci, 20 ari teren arabil, 21 arii pământ necultivat, 5 găleţi și 1 metreta (cam 39.39 l.) cultură de toamnă, o găleată și 2 
metreta, cultură de primăvară; s-au mai produs aici în anul precedent, 1721, 73 de clăi de grâu, 20 clăi de ovăz, orz și alac, 7 clăi de  cânepă și in și 32 
căruţe fân.
 În 1733 în Chichișa erau 32 de familii române, fără preot. În anul 1750 existau 133 de persoane greco-catolice. În 1837 locuitorii din Chichișa 
erau: evrei și români greco uniţi, 2 nobili și 86 libertini și 27 de case. (Cons. Áron)
 Biserica de lemn greco –catolică a fost construită în 1739, iar conducerea Registrului stării civile începe la 1836. Școala primară confesională 
de pe lângă biserică avea o sală de clasă și funcţiona din 1896.
 În 1890 existau 289 locuitori, împărţiţi după limba maternă astfel: 261 români, 27 maghiari și 1 german, iar după confesiune 195 greco 
-catolici, 46 ortodocși, 48 iudei.  Numărul caselor: 55.
În 1895, Chichișa număra 61 de  gospodări și avea un teren de 1379 acri, din care 869 păduri, 289 teren arabil, 154 fâneţe, 23 pășuni, 6 grădini, 38 
neproductiv.
 În 1721, impozitul  Chichișei, din comitatul Dăbâca, a fost de 162 f.rh. și 30 de dinari. În 1722 datoria comună  era de 91 florini  și 20 dinari.  
Valoarea estimată a averii comunităţii  în 1900 era de 1678 K și 36 f., iar impozitul direct era de 1565 K. 68 f.
Biserica ortodoxă nouă “Sf. Nicolae” din Chichișa reprezintă o performanță în materie de construcţii, deoarece a fost ridicată și terminată în cca 220 de 
zile. Piatra de temelie s-a pus în 17 aprilie 2005 iar la 4 decembrie 2005, a avut loc slujba de intrare în biserică – sfeștania.
 Construcţia a fost rezultatul activităţilor voluntare, organizate pe echipe de lucru și meșteri pricepuţi ai “Oastei Domnului, o mișcare de 
trezire din Biserica Ortodoxă”. Lucrările au fost conduse de meșterul Cornel Porfire, din Gălpâia. Au participat zilnic câte 20 -30 de voluntari din toate 
localităţile vecine.  Pictura neo-bizantină a fost executată de echipa de pictori cundusă de Ioan Bumb.
La 23 iulie 2006,  a fost sfinţită de P.S. Dr. Petroniu Sălăjanul iar serviciul religios este oficiat de preotul Nicolae Pavel.
Cultul penticostal existent si el în localitate numără actualmente cca 20 de membri care se adună la o casă de rugăciune.
Toponime: Mierciuga, Breje, (Breze), Șes, Gura Săcii, Faţa Săcii, Dosul Săcii, Valea Stânii.
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 PĂUȘA
 
 Sat așezat pe valea Agrijului la 5 km vest de centrul comunei, avea în anul 2002, 551 de locuitori, din care 276 bărbaţi, 275 femei și 157 de 
gospodării. Satul s-a  dezvoltat linear pe partea stânga a sectorului de luncă a văii Agrijului, fiind mai dens construit în centru, unde terenul are forma 
unei proeminenţe, pe calea de comunicaţie spre Zalău. Mai târziu, în timp, vatra a început să se extindă și spre luncă, ocupând terenuri bune pentru 
agricultură.
 Atestarea documentară este consemnată  la 1558 cu numele de Posa, 1642  Possa/4.(IV:257)  Pausa (c.K.), 1850 Peuse (st.Tr.), 1854 Pósa, 
Păușa (Bul.87),  1913  Egregypósa (H),1930 Păușa.
Acest oiconim trebuie pus în legătură cu antroponimul Pósa, existent și astăzi și explicat de I. Iordan (1983:376)  “Pos(e)a – Pos – glonţ de vânătoare”, 
variantă a lui poș, cu suf. –ea, cf. și pos– “răsad, plantă”. Forma Poșa  cu o  lung, accentuat în maghiară se pronunţă ca și diftongul –ou-. De aici prin 
epenteză (apariţia unui sunet nou în interiorul cuvântului), s-a ajuns la forma actuală  Păușa, “o” devenind prin asimilare “ă”.
 De la tema pos- întâlnim și toponime ca: Posești, (PH),  Poșaga (AB), Păușești (IȘ) și Păușa, (BH), (SJ), (VL). Întâlnim antroponimele: Posa 
(Elena), Pos(e)a, (Marchizul de Posa, din Don Carlos, a lui F. Schiller) apoi Poșa, Possescu, dar și de la Păușa numele de Păușan, care arată originea 
persoanei.
K. Hodor amintește că satul a primit numele întemeietorului său la 1291, Pousa și că această familie ar fi stăpânit aici  până în 1345, cu toate acestea 
apartenenţa satului de districtul Agrijului e  atribuită abia în 1558. Așezarea e descrisă ca un sat populat de pe lângă apa Agrijului la poalele  unui deal 
însorit, unde o mică porţiune se învecina cu Comitatul Cluj.
 Ca și Bodia sau Ciumărna și Păușa a aparţinut de moșia lui  Dobokai Miklos, dar din cauza unor acte de infidelitate libertinii celor din 
familia Mindszent o câștigă de la regele Matei. Numeroase sunt transcrierile de proprietăţi a moșiilor și terenurilor satului, unde nume împortante sunt 
menţionate: Prinţul Rákóczi Gyorgy (1639), contele Goncz Ruszkai, Kornis Ferencz, baronul Kemeny János și descendenţii conţilor Teleki Lajos și  
Csaki (1837).
 Biserica  ortodoxă a fost construită în anul 1730, iar școala în 1877. În 1733 în Păușa  erau 60 de famili de români, păstorite de doi preoţi : 
Gabriel și Grigorie. Peste numai 17 ani, preoţii (2) păstoreau 412 suflete, aveau o biserică, un paracliser și dreptul la un teren intravilan, pământ arabil 
de 12 câble și fân de 8 căruţe.
 Noua biserică ortodoxă a fost ridicată între anii 2000 – 2009, poartă hramul “Nașterii Maicii Domunlui” și a fost pictată între anii 2007- 
2009, în tehnica frescă de Cornel Bănică  din judeţul Buzău. Biserica a fost sfinţită la 5 iulie 2009 de I.P.S.Episcop Petroniu Sălăjanul, înconjurat de un 
mare sobor de preoţi. În biserică pot asista la slujbă mai mult de 300 de persoane, iar serviciul religios este oficiat de preotul Ovidiu Pop.
 În 1837 locuitorii dîn Păușa erau  români  ortodocși și evrei. Nouă locuitori erau nobili, un total de 619 suflete și 78 de case. Până în 1890 
numărul locuitorilor scade la 550 și după limbă îi găsim: 476 români, 55 israeliţi, 12 maghiari, 7 alte naţionalităţi iar după confesiune: 477 ortodocși, 
11 reformaţi,  55 iudei,  5 greco- catolici,  2 romano-catolici și un număr de 115 case.
 Starea socială și economică în jurul anului 1722 era prezentată la nivelul comitatului apreciind starea pământului  ca și aceea a locuitorilor: 
“ Hotarul împărţit în două (1616) era neproductiv, partea de câmpie era umedă, iar în spre răsărit pământul era roșu. Se ara cu șase boi de două ori. 
Pământului îi lipseau îngrășămintele și nu producea mai mult de cât de două ori sămânţa. Semănătura de toamnă o câștigau de la prediumul (moșiile 
n.n.) din Răstolţ și din Poarta Sălajului. Fânul era de pădure. Revărsarea văii provoca mari pagube satului, iar moara  era a moșierilor și pădurea putea fi 
exploatată doar pentru lemne de foc, la care avea drept și populaţia. Și K. Hodor descria pământul Păușei ca fiind  roșu, argilos  și neproductiv, dar existau 
păduri de stejar cu pășuni largi. Cât despre moară  (1837) consemnează că: „Agrijul abia o poate învârti, întrucât este destul de mic.“.         
 Erau înregistraţi 10 iobagi, 3 răzeși, 3 pribegi (nomazi), 2 nobili cu câte o moșie și un preot „extraordinarius“. Ei posedau: 15 terenuri și 
jumatate, 7 terenuri pustii,  24 boi, 33 vaci, 7 viţei și viţele, 6 cai, 37 oi și capre, 3 stupi, 54 porci, pământ arabil de 54 de câble, nearabil de 28 de câble, 
(de semănat, n.n.), 22 găleţi cultură de toamnă, 4 găleţi cultură de primăvară. Cu un an înainte s-au  produs  45 de clăi de grâu, 18 clăi de ovăz, orz și 
alac, 15 găleţi de cânepă și in, 1 metreta și 4 ocka   mălai, 2 metreta mazăre și linte și 50 căruţe cu fân. Impozitul faţă de stat era de 318 f.r. (florini rhenani 
n.n.)
 Parohia greco – catolică  s-a reînfiinţat și a fost înscrisă legal în luna aprilie 2002. Încă de la început credincioșii călăuziţi spiritual de către Pr. 
Prot. Silaghi Romulus, au ridicat o capelă de lemn, pe terenul cumpărat de ei, care a fost sfinţită la 24.11. 2002  de către Pr. Vicar General Mihai Todea.
Biserica s-a ridicat începând cu data de 9.05.2004, când Episcopul Florentin Crihălmeanu,  Eparhul de Cluj –Gherla a sfinţit locul și a pus piatra de 
temelie.  Edificiul a fost ridicat de echipa d-lui Vasile Nechita din Buteasa, Maramureș, iar în ziua de  11.09.2005, prin binecuvântarea P.S. Florentin 
Crihălmeanu și cu  participarea unui sobor de 22 de preoţi, s-a sfinţit Biserica cu Hramul ”Sfinţii Apostoli Petru și Pavel” și grota de piatră închinate 
Sfintei Fecioare Maria.          
 Bunul mers al împlinirii acestui proiect s-a datorat conlucrării preotului paroh Cristian Goia  cu enoriașii din sat și cu mulţi sprijinitori 
din străinătae. Parohia este alcătuită din 35 de familii, respectiv 128 credincioși reprezentând circa 1/3 din populaţia actuală a satului.  Din data de 
1.09.2008, Parohia Păușa este administrată și păstorită de către Pr. Paroh Mirel Cristea.
 În centrul satului, alături de celelalte biserici s-a ridicat între anii 2008 – 2009 și lăcașul cultului baptist, unde se adună cca 60 de credincioși.  
De asemenea biserica penticostală, ridicată în anul 2008, numără cca 45 de credincioși.
 În anul 1895 Păușa număra 132 de gospodării și avea o suprafaţă de 1888 hl.cad. (holde cadastrale; (1hl.cad. = 7166mp, n.n.),  din care, 1337 
teren arabil, 201 fâneţe, 128 grădini, 108 păduri, 114 teren neproductiv, (doc.nearabil).  În 1900 valoarea estimatimată a averii comunităţii era de 3845 
K 8 f., impozitul direct fiind de 2637 K. 76 f.
 Toponime: Rogoaze,  Șes, Strâmbături, Boiște (pășune pentru boi n.n.), Dealurile cu Vii, Dealurile Cehale, parte a acestora este Sărătura; 
Dealul Budii, Tabăra, Lunca și  Valea Răstolţului. Păduri: Bogăt, Muncei, Zăpodie.
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 POARTA SĂLAJULUI

 Situat pe lunca din dreapta văii  Răstolţului, la sud de Românași, satul Poarta Sălajului se întinde pe ambele părţi ale șoselei naţionale 1F, pe o 
lungime de mai bine de 3 km.
În 2002, avea 433 locuitori, din care 212 bărbaţi și 221 femei. Primul document de atestare este din anul 1525,Waskapu /4(IV,768), 1854 Vaskapu, 
Vaskapu (Bul,78),  1900 Vașcapău, 1946 Poarta Sălajului.
 Este știut faptul că regii maghiari donau noile teritorii cucerite nobilimii și bisericii, ca instrumente principale ale stăpânirii feudale. Pe măsura 
înaintării, ocupanţii regatului luau măsuri de întărire și apărare a teritoriilor cucerite. Una dintre aceste măsuri consta în ridicarea acelor “gyepü” adică  
“presaca, prisăci” Toponimicele transilvănene: Prisaca, Posada, Poarta, Straja etc., Gyepü, Kapu, Ör  etc., ne indică uneori traseul acestor linii fortificate, 
ce constau din zone împădurite (generând niște fâșii de „garduri vii“)  sau din întărituri de stâlpi groși înfipţi în pământ unul lângă altul și legaţi cu nuiele 
în zonele de trecere prin aceste fâșii de pădure, linii întâlnite mai ales la marginile regatului arpadian.  În acest sens, avem în Transilvania numeroase 
toponime care amintesc de acele întărituri mai simple, din copaci și șanţuri, din îngrădituri și valuri de pământ, care se numeau prisăci și porţi, în limba 
română;   indagines și  porta, în limba latină;gyepü și Kapu, în limba maghiară. Unele dintre aceste „întărituri” au fost distruse sau refolosite de către 
maghiari în perioada luptelor pentru cucerirea Transilvaniei. Existenţa lor pe întreg teritoriul transilvănean este susţinută și de menţionarea unor astfel 
de fortificaţii de către Anonymus în a sa cronică Gesta Hungarorum .
 Numele iniţial al satului trebuie raportat la două apelative maghiare “vas” și “kapu”, respectiv “fier” și “poartă”, așadar “Poarta de fier”.  Lăsând 
la o parte legendele privind existenţa la propriu  a  unor porţi de fier aici, amintim câteva surse  care se referă la arealul geografic ca loc de trecere, 
înventariat cu toponime de acest fel. Toponime ca: Porţ, (Porcz),  Porta Mezesina, Vaskapu, (Poarta Sălajului) , Kopus, Poarta de Fier, (deal, la nord de 
Huedin),  Căpușul Mare (numele părâului, afluent al Someșului), amintesc de fapt, de etapele pătrunderii stăpânirii maghiare în Transilvania . De la 
tema maghiară   “vas”- “fier” s-au format toponime Vașcău (BH), iar de la “kapu”- poartă: Căpuș, Căpușeni ș.a. Dar pe teren românesc de la poartă sunt 
toponimele: Portari (VS), Portărești (DJ), (VL) , Portiţa (SM), Porţ (SJ), Porţile de fier (HD).
 Intre antroponime cunoaștem: Portea, Portescu, Porţan, apoi Căpușnă, Căpușan, Căpușneac .
 Vatra actuală a satului a primit pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, în urma unor mari inundaţii ale văii Agrijului, pe locuitorii din satul Pustă.  
De-o parte și de alta a drumului s-au ridicat vreo  șapte – opt case, care  erau și cârciumi, fapt pentru care  locul s-a numit Fogadău (magh.fogadó, han, 
cârciumă, ospătărie) (DUR) și s-a extins apoi la întregul sat. Abia în anul 1946 se adoptă numele Poarta Sălajului.
Iniţial, Poarta Sălajului a aparţinut districtului Agrijului și a fost și ea anexată comitatului Sălaj. Încă din 1467 sunt semnalate proprietăţile cunoscutei 
familii din zonă, Dobokai, proprietăţi care i-au fost confiscate și donate de regele Matei fraţilor Mindszenthi. Mai târziu, în 1558, moșia Porţii de Fier va 
fi donată de regina IzaBéla familiei Banfi Pal. Pentru un timp, în 1602, generalul Basta a avut în stăpânire aici moșiile satului.
 În 1837 erau 100 de locuitori și 30 de case, cu tendinţa de creștere a populaţiei. În 1890 erau 237 de locuitori; după limbă:  233 români, 12 
germani, 1 maghiar și 1 de altă naţionalitate; după confesie:  217 ortodocși, 7 greco-catolici, 1 reformat, 12 iudei și un număr de 52 de case.
(Menţiune: recenzorul a confundat pe cei 12 evrei cu germani, datorită limbii Yiddiș, un dialect sudic al limbii germane,  deci cei 12 locuitori erau evrei 
și nu germani. Amintim de asemenea că în Transilvania evreii vorbeau această limbă și/sau  maghiara. /n.n)
 Biserica greco-catolică este o construcţie din lemn, realizata în jurul anului 1670. Ea a fost adusă aici și așezată probabil pe locul alteia mai 
vechi  și pentru faptul că numărul veniţilor, mai ales din zona Agrijului și Buciumului, devenise preponderent faţă de localnici. Din simpla comparaţie 
a datelor recensămintelor din 1857 și 1900 constatăm că de la 190 locuitori, populaţia s-a dublat la 410, din care se declară după limbă 28 maghiari, 
care de fapt după confesie nu erau romano-catolici sau reformaţi, ci iudei. Aceștia plus încă 4 persoane știu scrie și citi. Așadar ne rămâne să dăm crezare 
ideii că doar 8 -10 băstinași mutaţi în noua vatră a satului mai rămăseseră. Să fi fost ceilalţi alungaţi găsindu-și adăpost la Ciumărna? Poate fi plauzibilă 
varianta aceasta  prin numărul de greco-catolici care a crescut aici și faptului că la jumătatea secolului al XVIII-a s-au făcut mișcări ale locuitorilor din 
Pustă, refugiati din calea apelor ce îi inundau. Există și tradiţia populară care spune că pe locul unde se află în prezent Poarta Sălajului a fost Ciumărna, 
dar locuitorii acestui sat au fost alungaţi de către fondatorii Porţii Sălajului. Înainte Poarta Sălajului era situată în partea de hotar numită Puszta.
 Denumirea unui deal „Tabără“, conform tradiţiei orale poate să trimită la  locul de popas, fie din perioada romană, fie din august 1601 când a 
poposit aici Mihai Vitezul în drum spre Turda. În 1849 s-a oprit aici armata ţaristă, de a cărei ședere se leagă câteva legende ale satului. Valoarea estimativă 
a averii comunităţii, în 1900 era de 1331 K 82 f, impozitul direct era de 1571 K 84 f.
 În octombrie 1944 satul a devenit teatrul luptelor dintre armata română  și trupele naziste și hortiste. Eroi necunoscuţi au rămas aici în ţărâna 
hotarului, iar în curtea bisericii de lemn a fost înmormântat eroul Alexandru Todea.
 Școala confesională este semnalată  la începutul secolului al XIX –lea. Primul preot și învăţător cunoscut era  Ioan Curea, 1866 – 1876, după 
care a urmat până în anul 1909, dascălul Ioan Pop. Puţinii elevi ce frecventau școala,  învăţau în casele unor localnici, care aveau cel puţin o cameră mai 
spaţioasă  și o închiriau.  Actuala clădire a fost construită între anii 1922 – 1924, când a  fost dată în folosinţă. Câte doi – trei ani, până la intrarea în 
noul local au funcţionat: Ferencz Márton, Sebéstyen Márton (1917), Simion Cosma și Traian Donciu. Din 1924 -1926 a fost învăţător Ioan Maxim și 
din 1926 până în anul 1940, preotul și învăţătorul  Ioan Câmpean,   nevoit să se refugieze în 1940 la Bazna, judeţul Sibiu.
 Biserica ortodoxă cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, o construcţie din piatră și cărămidă, își are obărșia în dorinţa mai veche a locuitorilor de 
a construi o biserică mai mare, care să fie folosită în locul bisericuţei de lemn Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil, care devenise neîncăpătoare. Astfel, în 
timpul păstoririi preotului Ioan Cîmpeanu, în anul 1931 au început lucrările și au durat până în 1940, când a fost acoperită și tencuită numai în exterior.
Vitregiile vremii au făcut ca biserica să rămână în această stare până în anii 1968-1969, în timpul păstoririi părintelui Horaţiu Alexandru, când s-a tencuit 
interiorul, s-au pus geamuri, uși, catapeteasmă  și s-a dotat cu cele necesare slujirii.
 A fost târnosită în 8 septembrie 1969 de către P S Valerian Zaharia.  Alte lucrări de întreţinere și înfrumuseţare au avut loc în anul 1979, când  
s-a schimbat acoperișul înlocuindu-se ţigla cu tablă zincată și s-a tencuit din nou interiorul bisericii; în 1980-1981 s-a pictat biserica de către pictorul 
prof. Coriolan Munteanu din Cluj Napoca, în tehnica tempera grasă. Lucrările de renovare și înfrumuseţare au fost binecuvântate în toamna anului 
1981, de catre P S Vasile Coman, episcop al Oradiei. Începând cu vara anului 2001, filia Poarta Sălajului, care aparţinea de parohia Românași devine 
parohie, fiind hirotonit și instalat   părintele  Gabriel Gârdan de către P S Ioan Mihălţan, la 5 august 2001.  Din  2003 biserica are un sistem modern 
de încălzire, iar în 2004 s-a renovat exteriorul și a fost împrejmuită cu un gard nou.  În afara celor de mai sus, amintim în șirul preoţilor slujitori pe 
Ioan Curea  1866- , Gh. Vlaicu – , Nicolae Pavel,  Eugen Olatu, 1954 – , Simion Drahnea -, Alexandru Horaţiu, 1968 . 1977, Gheorghe Gherman, 
1977 – 2001 și Viorel-Gabriel Gârdan până la sfârșitul anului 2009. Începând cu anul 2010 serviciul religios este oficiat de părintele paroh Petru-Marcel 
Șamșodan.
 Toponime: un mărăciniș pe numele de Mânjele. Păduri: Pășuet, (Ptișcuţa) Chișcuţa?, Muncei. Pajiști și terenuri arabile: Unghiul Mare, Tabăra, 
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Rîtul Brebilor, Pusta, Sorţi, Boiște, Valea Păușei, în marginea Sorţi. Fântâni:   Fântâna Albă, în Ptișcuţa era Fântâna Boilor, în Muncei Fântâna cea  Bună, 
în Tabăra, Fântâna Taberei.

 ROMITA

  Satul Romita este așezat pe valea Agrijului, pe drumul judeţean 108A, la graniţa de est a comunei, la 5 km de centrul administrativ. Este o 
așezare cu vatră bilaterală motivată de existenţa albiei Agrijului și a șoselei de legătură cu orașul Jibou. Dacă la începuturi așezarea era mai aproape  de 
lunca râului, din cauza depunerilor aluvionare talvegul s-a ridicat și viiturile au inundat, în timp, gospodăriile, producând modificarea arealului așezării.
 La recensământul din anul 2002 satul avea 298 de locuitori din care 150 bărbaţi și 148 femei.
Atestarea documentară începe  din anul 1408 cu denumirea Romlot, 1460 Romloth./4.(IV,298), 1733 Romita(c.K.) 1750 Romlot, 1854 Romlott, 
Romita (Bul.87), 1900 Romlot, 1930 Romita.
 Numele satului Romita  este asociat apelativului maghiar  romlott  – “alterat – stricat”, care are în componenţă  radicalul“rom”  – ruină,  
dărâmătură, acestea cf. (DMR, 1961)  “În documentele oficiale ale evului mediu satul și zona castrului apare sub denumirea maghiară de Romlott – care 
în traducere înseamnă  stricată, (ruinată, distrusă). Ca o concluzie foarte importantă, care merită semnalată acum, este faptul că zidurile și ruinele erau la 
vremea respectivă (1408),  “în picioare” și se vedeau la suprafaţa terenului, când ele au intrat în atenţia oficialităţilor vremii, fiind notate sub denumirea 
de romlott – în limba maghiară.
 De la această denumire a derivat apoi numele de Romita. Românii, locuitori ai zonei, au păstrat până astăzi vechea denumire de origine latină 
–  “Cetate”. (Al.V.Matei, István Bajusz 1997:9)  Autorii au avut, de fapt, în vedere notele lui K.Hodor, care remarca : “încă din timpul lui Rákóczi Ferencz 
al II-lea, poartă acest nume, care provine de la  cetatea pustiită”.
 Nu ar trebui exclusă varianta care pornește de la Romulus, fiul lui Marte, de  unde hipocoristicul  Romeo,  Romi, (ceea ce în latină înseamnă 
“ trecător prin Roma” – “locuitor al Romei” cu formele diminutivate  de “ Romică” – “Romiţă” a cărei alternanţe “ c” – “ ţ” și “t”, sau chiar c –t, nu 
necesită mari explicaţii pentru a ajunge la Romită – Romita. Motivaţia constă în faptul că în această zonă aceste nume sunt foarte frecvente. De aici s-a 
format și numele de Romitan (n.n.) (V. Chende 2004)
 Iniţial, Romita aparţinea Comitatului Dăbâca, la 1524 este amintită ca aparţinând Solnocului de Mijloc, ca apoi să  intre cu tot districtul la 
Comitatul Sălajului. Vechimea așezării de la Romita este aceea a cetăţii,  pentru că de aceasta se lega însăși existenţa populaţiei locale.
Cimitirul – după cum scrie Hodor – este situat într-un asemenea loc, unde, după toate probabilităţile altădată a fost un drum roman. Romanii obișnuiau 
să ridice monumente morţilor, lângă drumuri. Asemenea monumente au fost descoperite acolo la începutul secolului al XIX-lea.
 În 1545 o parte din Romita, din interese de apărare, probabil, aparținea de cetatea Hododului, care se lega de numele lui Kusalyi Jakcsi Mihály
 Despre mișcări ale populaţiei din zona Agrijului a locuitorilor Romitei se amintește într-un document din 1722. De fapt, trecutul ei istoric se 
leagă de cel al Chichișei până în jurul anilor 1640.
 Încă din 1460 este amintită aici familia Dobokai János, cu toate moștenirile și ipotecile, cu tot cu locuri, case și iobagi, a căror soartă era 
aceeași, indiferent de numele stăpânilor.
 Într-o descriere din anul 1722 se arăta  că:  hotarul satului era împărţit în două, cea mai mare parte se afla în sud, iar partea mai mică în nord. 
Solul platoului (câmpiei) era pe jumătate negru și mai fertil; pe dealuri era roșu și sărac. Se ara cu 4 și 6 boi un pământ sărac în îngrășăminte. Câmpia 
producea de două ori semănătura. Fânul era mixt (și de pădure). Pârâul Agrij se revărsa uneori. Moara era pe teritoriu moșieresc.
 Pe atunci erau înregistraţi 7 iobagi, un pribeag (străin) și 2 slujitori de curte cu 8 terenuri și jumatate, 12 boi, 15 vaci, 2 viţei și juninci, 2 
cai, 10 oi și capre, 22 porci, pământ arabil de 24 de câble, 7 găleţi și 2 metreta cultură de toamnă, 4 găleţi și 2 metreta cultură de primăvară, iar în anul 
precedent, 1721, producţia a fost de 67 de clăi de grâu, 27 de clăi de ovăz, orz și alac, 12 clăi de cânepă și in, 1 metreta mazăre și linte  și 18 căruţe de 
fân.
 În anul 1733 se consemnau în Romita 32 de familii române cu preoţii lor: Gheorghe și Mihai. În 1750  existau 231 de suflete greco-catolice, 
care aveau parte de o biserică, de un preot, un diacon și un paracliser. Preotul  avea dreptul, la un teren intravilan, la cinci arii de ogor și trei căruţe de 
fân. În 1760 contele Toldi Ádám  stăpânea cea mai mare parte a satului, iar în 1837 stăpâneau  conţii Rédei, Kun, baronii Wesselényi, Jozsinczki, nobilii 
Máté, Papp, Ketheli.
 Locuitorii ortodocși amintiţi la 1837 aveau aici o biserică de lemn, unde servea un preot,  fiind semnalată și prezenţa evreilor, iar numărul 
locuitorilor era de 273, al caselor de 35.
 Apoi , (1870)  a fost construită o școală de lemn, cu o sală de clasă.
În 1890  existau 381 de locuitori, după limbă: 359 români, 17 maghiari, 19 evrei, un german, 4 de alte naţionalităţi; după confesie: 337 ortodocși, 23 
greco-catolici, 1  romano-catolic, 1 reformat,  19 iudei și 64 de case.  “ Evreii fierbeau pălincă din prune”./4.(IV,298)
În 1895 numărul gospodăriilor era de 87, iar suprafaţa terenului era de 1538 hd.cad.  din care 624 teren arabil, 516 păduri, 168 fâneţe, 94 pășuni și 74 
teren  neproductiv.
 În 1721 impozitul satului a fost de 188 rhf. și 30 dinari. În 1722 datoria comună a   satului era de 130 fl.  Valoarea estimativă a averii 
comunităţii în 1900 era de 5207 K 58 f., iar impozitul direct era de 1409 K. 56 f.
Noua biserică ortodoxă din sat a început a fi construită în anul 2004, când  s-a pus piatra de temelie de părintele protopop Stefan Lucaciu. Biserica se 
află în stadiu de finisare exterioară și interioară, respectiv lucrări de tencuieli și pictură.
Sfeștania noii biserici s-a făcut în anul 2010, de sărbătorirea zilei  “Intrării Domnului în Ierusalim”  în prezenţa  preotului protopop și a preoţilor de pe 
valea Agrijului.
 Hramul bisericii este Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, cu sărbătorirea la 5 august, în ajunul “Schimbării la Faţă” (Numele i se trage de la pustiul 
Hozeva, Izrael. Este unul din cei mai recenţi sfinţi ai BOR.n.n.)  În Romita există și un frumos monument al eroilor, o cruce brâncovenească de piatră 
albă de Viștea, închinată celor 44 de eroi căzuţi în cele două războaie mondiale. Monumentul așteaptă de ani buni, finalizarea  și apoi sfinţirea lui.
În sat există un lăcaș de rugăciune nou aparţinând cultului penticostal, care este frecventat de cca 60 de persoane.
Toponime: Șes, Muncel, Meliţă,  Iezerel, Troian, Neguţa, Mierciuga, Hâru, Căliman,  Miaua,  Cetera, Poieni.
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 TURISM: OBIECTIVE ȘI LOCURI DE CAZARE 

 Comuna Românași situată în sud-estul județului Sălaj, într-un mediu geografic pitoresc al Depresiunii Agrijului, a înregistrat un reviriment 
faţă de anii anteriori datorită turismului. În ultimii ani au luat naștere noi unităţi axate pe servicii de cazare și alimentaţie  publică. În cele cinci unităţi 
nou apărute în locaţii pitorești de-a lungul DN 1F pe teritoriul comunei - potenţialul în domeniu este însă departe de a fi suficient exploatat. 
 Deși turismul are în acest moment încă o pondere mică în economia locală, în ultimi ani, comuna Românași a demonstrat că are capacitatea 
dezvoltării de servicii non-agricole, cu prioritate în domeniul turismului. Am înţeles că dezvoltarea durabilă a unei comune se poate asigura și prin 
dezvoltarea turismului; astfel, constatăm că investiţiile în turism asigură și dezvoltarea serviciilor, fiind în primul rând și un fenomen social constând în 
mobilitatea unui număr mare de persoane, ce asigură diverse efecte directe și indirecte.
 Localitatea Românași deține un fond turistic natural și antropic de necontestat. Valențele naturale ale culmii Meseșului sunt răspunzătoare 
de apariția a numeroase reședințe secundare și case de vacanță, Castrul roman Largina, monumente istorice și de arhitectură, cele cinci biserici de lemn 
moștenite de comunitate -protejate ca monumente istorice, reprezintă o veritabilă infrastuctură cultural-istorică alături de obiceiurile și tradițiile locu-
itorilor, sunt obiective turistice de mare valoare, pe care dorim să le promovăm prin intermediul Centrului de informare și marketing turistic construit 
în centrul de comuna. 
 Celor care n-au văzut comuna Romanași cu cele șase localităţi aparţinătoare , le spun să nu piardă această ocazie, deoarece atracțiile turistice 
de la noi deschid noi oportunități, atât pentru turismul național, cât și pentru cel internațional.
 La poalele muntilor Meseș, munţi care aparţin lanţului carpatic al Occidentalilor, în extremitatea nord-estică a Apusenilor se află reședinţa 
judeţului Sălaj, Municipiul Zalău. Judeţul Sălaj are un potenţial turistic de excepţie: ariile naturale protejate, bisericile de lemn, monumentele care 
amintesc de trecutul nostru istoric și, nu în ultimul rând, ospitalitatea specifică a Ardealului.
 Multe dintre obiectivele turistice ale Sălajului le găsim pe teritoriul comunei Românași, care este situată în sud-estul județului Sălaj, într-un 
mediu geografic deosebit de armonios al Depresiunii Agrijului, din arealul Platformei Someșene. Este străbătută în mare parte de DN1F (E81), care face 
legătura între Zalău și Cluj-Napoca. Românași este centrul comunei și se află în intersecţia drumului naţional cu DJ 108A, la o distanţă de 19 Km de 
reședinţa de judeţ, municipiul Zalău și la 65 Km de Cluj-Napoca. Comuna cuprinde și satele: Ciumărna, Chichișa, Păușa, Poarta Sălajului și Romita. 
Are o întindere de la NV la SE de cca 16 Km, pe DN1F și de la SV la NE de-a lungul Văii Agrijului, pe DJ108A de cca 13 Km; suprafața comunei fiind 
de 6636 ha.
 Din Zalău, trecând Munţii Meseș pe DN1F, prin păduri cu vegetaţie diversificată de la fag și gorun până la pajiști și plantaţii de pin, te întâm-
pină satul Ciumărna, așezat la poalele sudice ale munţilor. Se află la o distanţă de 14 km de municipiul Zalău și 5 km de centrul comunei, Românași.  
 Extinderea vetrei satului s-a făcut ca urmare a adăpostului natural oferit de munte și ale condiţiilor prielnice de dezvoltare areală a așezării pe 
ambii versanţi ai văii.
 Ciumărna este atestată documentar din anul 1460 cu numele de Chebernye iar în anul 1930 primind numele de Ciumărna.
La intrarea în sat, pe partea stângă a DN Satu Mare - Cluj Napoca este amplasată Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” din Ciumărna, ce 
datează din secolul XVIII. Această biserică monument nu se deosebește faţă de marea majoritate a bisericilor de lemn din Sălaj. Ancadramentul intră-
rii, parţial păstrat a fost decorat cu baghete sculptate în frânghie, iar un altul în romburi, presărat cu rozete. În biserică, între tinda femeilor și spaţiul 
rezervat barbaţilor, se păstrează o ușă monoxilă de lemn pe care reputatul istoric de artă Vasile Drăguţ a considerat-o cea mai frumoasă ușă ţărănească 
din întreaga ţară.
 Pictura, în mare parte deteriorată are în componenţa sa feţele mironosiţelor și a împaraţilor Constantin și Elena, etc. Pe bolta naosului, 
dincolo de meștergrindă, se mai văd medalioane cu figuri de mucenici. Pictura a fost realizată de zugravul Ioan Pop din Românași, pictor ce a realizat 
și icoanele împărătești cu Sf. Nicolae (1801).
Ieșind din satul Ciumărna intrăm în localitatea Românași.
 Prima datare a localităţii se găsește într-un privilegiu regal din 1310 acordat magistrului Nicolae, fiul banului Mykod și stăpânul domeniului 
Egreeg, prin care el și urmașii lui să poată lua vamă în loc de un dinar doi dinari, după căruțele încărcate cu sare sau alte bunuri. Privilegiul a fost câștigat 
pentru găzduirea regească a lui Carol I Egregy, cu ocazia primei sale călătorii în Ardeal. 1440 Egregh, 1460, Magyar-Egreg/4. (III:334), 1505 Magyare-
gregh, Magyar Egregh (Bánffy II, 403), 1839 Unguras, (Ungureasu, (Lenk), 1850 Ungurașu, (st.Tr.), 1900, Magyaregregy, 1930 Unguras, 1947, ( iulie 
8) Românași. Ca obiective turistice ale localităţii amintim:
 Complexul arheologic roman alcătuit din castrul și vicusul aferent se află amplasate la sud-vest de centrul localităţii. Locul pe care se află 
castrul este numit până azi de către localnici Cetate. Este un platou amplu delimitat spre nord și sud de două pâraie, “Valea Ciumărnii”, respectiv 
“Valea Seacă”. Latura dinspre sud este mult mai greu de atins datorită înclinării pantei. Promontoriul domină Valea Agrijului, pe latura sa vestică. Porta 
praetoria a castrului se găsea pe latura estică a fortificaţiei, către cimitirul satului și Valea Agrijului. Castrul din faza de pământ avea dimensiunile de 122 
x 153 m.
 Castrul din piatră păstrează orientarea fazei de pamânt, însă dimensiunile se schimbă , ajungând să măsoare 130 x 158, 5 m.
În castru a fost cantonată unitatea militară cohors I Hispanorum quinquenaria care a construit fortificaţia.
Vicus-ul militar (denumit în antichitate Largiana)se găsea dispus de jur împrejurul castrului, în dreptul laturii cu Porta Praetoria (în zona cimitirului 
actual al comunității ortodoxe) și pe latura porţii principalis dextra, respectiv a laturii cu porta decumana a castrului. În malul înalt al Văii Ciumărnei 
se evidenţiau urmele unor construcții romane cu zid de piatră, așadar, este posibil ca vicusul militar să se fi extins până în zona respectivă.
Limitele zonei de protecţie sunt: la N pârâul Valea Ciumărnei, la S pârâul Valea Seacă, la E drum din sat și limita de proprietate, iar la V gardul Fermei 
Zootehnice.
 Drum roman ce ieșea din castru pe porta praetoria. În intravilanul actual al localităţii Românași există un nod rutier, o intersecţie majoră cu 
o arteră spre Optatiana ( Sutor, com Zimbor, jud. Sălaj ) în dreapta pârâul Agrij, iar în spaţiul cadastral al loc. Poarta Sălajului tronsonul respectiv al 
drumului se găsea în dreapta pârâul Răstolţ și trecea peste dealul Gorgana spre actuala localitate Sânmihaiu Almașului. De la bifurcația rutieră amintită 
avem și un alt tronson rutier, spre castrul roman de la Buciumi, pe valea pârâului Agrij, în lunca din dreapta cursului pârâului.
 Zona de protecţie: se stabilește 10 m pe partea dreaptă a drumului roman și 10 metri pe partea stângă a drumului roman.
În lunca din dreapta pârâului Agrij, pe prima terasă a văii, există urmele drumului roman spre castrul roman de la Brusturi ( Certiae ), com Creaca. 
Traseul drumului este cunoscut de localnici sub toponimul „Drumul Troianului”.
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 Zona de protecţie se stabilește 10 m pe partea dreaptă a drumului roman și 10 metri pe partea stângă a drumului roman.
Fosta cazarmă / moara din Românași. Cladirea a fost construită în secolul XIX de către familia Wass de Taga, care a deţinut-o în proprietate până în 
anul 1890, când a fost cumpărată de Edumal L. Thmeodor din Viena. Acesta a vândut-o în anul 1898 baronului Gudenus de Weidhofer ad Taia. În 
anul 1904 clădirea și-a schimbat din nou proprietarul, fiind cumpărată de evreul Carol Herman. Următorul proprietar a fost tot un evreu, Por Mihai, 
care a deţinut-o de-a lungul întregii perioade interbelice. La fel ca alte imobile, clădirea, care funcţiona ca moară, a fost naţionalizată în iunie 1948 de 
către regimul comunist. Clădirea se află pe partea dreaptă a văii Agrijului, pe a doua terasă. 
 Clădirea aflată într-o stare avansată de degradare datorită faptului că nu a fost folosită în ultimii ani, a fost extinsă în spate, în anii comunis-
mului, cu două corpuri de clădire parter care nu au nimic în comun cu valenţele calităţii de monument aducând prejudicii estetice clădirii. 
 Limitele zonei monumentului sunt: la N limita de proprietate (gard), la S limita de proprietate (gard), la E baza terasei mai înalte (gard de 
proprietate), iar la V drum din sat. Zona de protecţie a monumentului este delimitată de baza versantului situat în partea de est, câte trei loturi de case 
existente în intravilan situate la frontul străzii spre nord cât și spre sud până la sediul asociaţiei agricole, iar spre vest loturile de case situate vis-a-vis de 
cele descrise anterior până la valea Agrijului.
 Satul Chichișa s-a format iniţial pe valea cu același nume, în locuri de adăpost, doar câteva case erau cu ieșire la drumul mare. Întrun do-
cument consemnat de K. Hodor se spune că: Chichișa a fost apreciată, într-o scrisoare privilegiată a lui Rákóczi György I, care a facut donaţii pentru 
construirea bisericii, la 1547, ca un sat stabil. Întregul hotar al Chichișei aparţinuse cândva de cetatea Romitei.
 În timp, odată cu creșterea populaţiei, așezarea s-a mai ordonat cât de cât și abia după anul 1900, datorită unor măsuri de ordin administrativ, 
prin care se cerea „scoaterea la linie”, satul a căpătat individualitate în cadrul spaţiului geografic. Dezvoltarea de-a lungul văii Agrijului este ulterioară 
acestei date, spaţiul luncii oferind condiţii și mai bune pentru agricultură.
 Obiectiv turistic: Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” din Chichișa, construită în secolul al XVII-lea. În anul 1739 sau făcut 
intervenţii la lăcașul de cult. Biserica nu se deosebește de marea majoritate a bisericilor de lemn din Sălaj, însă cu adevărat unicat este textul care datează 
din anul 1739; „Această sfântă biserică o au făcut Donca Dumitru...“.
Biserica de lemn este amplasată aproximativ în mijlocul satului, pe partea stângă a drumului judeţean Românași-Jibou, la baza unui deal, la intersecţia 
DJ cu una dintre ulițele satului.
 Limitele zonei de protecţie care coincid cu cele ale zonei centrale a satului Chichișa sunt: la N limita de proprietate (gard) a bisericii penti-
costale care se întinde spre V pâna la zona de protecţie a cimitirului ortodox și drumul de acces spre spaţiile de depozitare fructe de pădure, spre E toate 
incintele de locuinţe situate la frontul străzii principale între drumul mai sus amintit de acces la zona depozitare fructe de pădure și lotul de case aflat 
vis-a-vis de biserica penticostală din sudul localităţii care este și ea cuprinsă integral cu împrejmuirea aferentă. Spre V zona de protecţie este continuată 
de împrejmuirea gospodăriei situată la nord de biserica penticostală cât și toate împrejmuirile de case situate la sud și est de noua biserică ortodoxă a 
satului aflate pe drumul paralel cu valea Stânei.
 Satul Romita este așezat pe valea Agrijului, pe drumul judeţean 108A, la graniţa de est a comunei, la 5 km de centrul administrativ.
 Este o așezare cu vatră bilaterală motivată de existenţa albiei Agrijului și a șoselei de legatură cu orașul Jibou.
 Obiectiv turistic: Biserica de lemn „Sf. Nicolae” din Romita.
 Biserica a fost ridicată în secolul al XVIII-lea, după inscripţiile păstrate (Popa Gheorghe -1740). Biserica păstrează un tor cioplit în motivul 
frâghiei, pe latura de sud, peste mijlocul locașului.
 Pe aceeași latura se află și intrarea în edificiu, frumos decorată cu același motiv, dispus însă în trei rânduri. Probabil cea mai reprezentativă din 
punct de vedere artistic este prispa care fost construită cândva după a doua jumătate a secolulul al XVIII-lea.
 Îmbinările elementelor constructive ale prispei au fost consolidate prin cuie de lemn cu capetele cioplite spre a reda motive florale. La sfârșitul 
secolului al XVIII-lea sau poate la începutul celui următor, au fost adăugate trei icoane împărătești: Iisus Hristos, Maica Domnului și Botezul Domnului 
cu chenare în frânghie și culori pastelate. Vechiul cimitir păstrează o cruce fragmentată și una întreagă datate pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Biseri-
ca se află actualmente în incinta satului, la cca. 500 m dreapta de traseul drumului judeţean Românasi-Jibou, pe malul drept al Agrijului. În apropierea 
ei a fost edificată noua biserică de zid din localitate.
 Sat așezat pe valea Agrijului la 5 km vest de centrul comunei. Satul s-a dezvoltat linear pe partea stângă a sectorului de luncă a văii Agrijului, 
fiind mai dens construit în centru, unde terenul are forma unei proeminenţe, pe calea de comunicaţie spre Zalău. Mai târziu, în timp vatra a inceput să 
se extindă și spre luncă ocupând terenuri bune pentru agricultură.
 Obiectiv turistic: Biserica de lemn ”Sf. Nicolae” și ”Nașterea Maicii Domnului” din Păușa
 Biserica de lemn cu hramul „Sf. Nicolae” și „Nașterea Maicii Domnului” a fost ridicată în 1730. Din pictura exterioară se distinge îndeosebi 
cea de pe peretele de sud, dispusă în scene dreptunghiulare: „Adormirea Maicii Domnului„ , „Maria Împărăteasa” înconjurată de Apostoli și o scenă din 
viaţa Sf. Nicolae, “Salvarea corăbierilor”. În pronaos pictura se păstreaza foarte bine în culori vii, de verde și purpuriu. Pe peretele dinspre naos se află 
urmatoarea pisanie: ”Nașterii s-au numit hramul ca să-l păzească tot neamul și s-au zugrăvit prin cheltuiala creștinilor pravoslavnici dintr-acest sat Paușe, 
în zilele înălţatului și pururea domnului împărat Frantis … pravoslavnic arhipastorie neunita și cinstit protopop Petrovici al Miluanului, și cinstiti preoţi 
Halmagi Teodor, Halmagi Dimitrie. Prin mine umilitul zugrav Ioan Pop din Ungurași, anul 1800, iulie 10”. În anii 1966-1968 biserica de lemn din 
Păușa a fost restaurată. Acoperișul unitar și clopotniţa scundă cu doi ochi rotunzi și fleșă ascuţită, au fost refăcute, punându-se astfel la adăpost prețioasa 
decorație sculptată și pictată. Biserica este amplasată în mijlocul satului, pe partea stângă a drumului către Agrij, pe o terasă.
 Satul Poarta Sălajului este așezat de-a lungul drumului naţional DN1F cuprins în culoarul european E81, între Cluj și Zalău la o depărtare 
de 22 km de Zalău, reședinţa de judeţ, și 63 km de Cluj.
 Satul Poarta Sălajului fiind așezat în imediata apropiere a drumului care face legătura dintre Zalău și Cluj, iar în vechime faimosul drum al 
lui Traian care pornea de la Napoca spre Porolissum, astfel că din punct de vedere istoric prezintă un trecut cel puţin legendar.
În vremurile trecute legenda susţine că la locul numit „Râtul Brebilor” existau porţi de fier, care după 1 decembrie 1918 au fost distruse și aruncate 
într-un lac din apropiere numit „Dâlboaca”.
 Obiectiv turistic: Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”
 Conform tradiției, biserica a fost dăruită în 1840 celor din localitate de către locuitorii din Răstolţul Mare și ar fi fost construită cu 200 de 
ani mai devreme.
 Dimensiunile reduse ale edificiului, planul dreptunghiular cu absida în cinci laturi, decroșată doar pe una din laturile sale lungi, fac din 
monumentul de arhitectură ecleziastică de la Poarta Sălajului, dacă nu un unicat, atunci cu siguranţă o raritate.
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 Comuna noastră vă oferă diverse oportunităţi de cazare și restaurant, cu mâncăruri tradiţionale alese, situate de-alungul DN 1F. 
• Popasul Romanilor - sat Ciumărna nr. 259 
• Perla Meseșului - E81 Zalau - Cluj, la Km 12 
• Pensiunea Colţ de Rai - DN 1F la intersecţia cu drumul spre Stâna 
• Restaurant Desire - Românași nr. 138/B 
• Restaurant Km 61 - la ieșire din Poarta Sălajului spre Cluj 

Biserici de lemn din comuna Românași
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Comuna Rus, situată în partea de Sud-Est a județului Sălaj, în așa numitul “șes” al Văii Someșului, relieful fiind destul de variat. Face parte din 
Podișul Someșan sau Platforma Someșană, o regiune de cueste concentrice și suprafeţe structurale, învecinându-se cu următoarele comune: 
Ileanda la nord, Gîlgău la nord-est, Șimișna la est, Lozna la sud-vest și Zalha la sud -est. 

 Teritoriul comunei are o suprafață totală de: 5079 ha dintre care 210 ha se află în Intravilan iar 4787 ha în Extravilan, este străbătută de 
numeroase căi de comunicație și adăpostește o populație de circa 1029 locuitori, cuprinși în 620 gospodării și 565 locuințe, pe raza comunei existând 
două școli și trei grădinițe, gata să deservească toți elevii iubitori de cunoaștere.  Din punct de vedere administrativ, comuna noastră cuprinde 3 localități: 
Rus-reședinţă de comună, Fântânele-Rus, situat la o distanţă de 3 km și Buzaș, situat la o distanţă de 5  km.
 În ceea ce privește istoricul satelor comunei Rus, majoritatea datează din anul 1300. Satul Rus datează din anul 1325 și se afla în proprietatea 
familiei Sabori, și anume a lui Sabori Ioan. Acesta a amenajat satul Apaffy, pe care l-a vândut apoi lui Bánffy Dionisie.
 Satul Rus este situat în partea de nord-est a judeţului, la o distanţă de 34 km de orașul Dej, 60 km de Baia -Mare și la 75 km de Zalău(reședinţă 
de judeţ), pe șoseaua judeţeană 108 S. Este așezat pe malul stâng al Someșului, străjuit fiind de o parte și de alta de dealuri semeţe.
Se învecinează la sud și sud -est cu satul Șimișna, la sud-vest cu satul Fântânele-Rus, la nord-vest cu Buzaș, la nord cu Dăbâceni, la nord-est cu Glod și 
la est cu Chizeni.
 Hotarul se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 21 km2. Vatra actuală a satului este situată în lunca și pe terasele Someșului, fiind brăzdată 
prin mijloc de Valea Iepii, care își are izvoarele în hotarul satului Fântânele, numit altă dată “Iapa”, Valea Șimișnei și Valea Rinului care îl brăzdează lateral, 
fără a constitui limite de hotar cu satele vecine.
 De-a lungul vremii satul Rus a suferit numeroase atacuri și devastări din partea turcilor și austro-ungarilor și a avut foarte mulţi proprietari.
 Pe teritoriul localităţii Rus a fost descoperit in anul 1969 la locul numit “Poiana lui Dănilă” un tezaur monetar compus din 56 de piese de 
argint înșiruite intre anii 1660-1699.
 Rusul a fost prezent în viaţa politică, astfel în anul 1920 au participat la alegerile parlamentare ale României, dându-și votul lui T.Mihali, iar 
Aurel Bilţiu încadrat în P.N.Ț. a obţinut în numărate rânduri un loc în senatul României.
 Satul Fântânele-Rus datează din anul 1338, fiind consemnat în documente sub denumirea de Kabalapatak – tradus in românește “Valea Iepei”. 
Denumirea sa derivă din cuvântul latin “caballus” care înseamnă cal, și cel secuiesc Kabala, care se traduce iapă.
Satul Buzaș datează din anul 1375.

PRIMELE URME DE LOCUIRE. ATESTAREA DOCUMENTARĂ ȘI EXPLICAREA TOPONIMULUI

 Valea Someșului, unde este așezat satul Rus, respectiv în sectorul dintre localităţile Căpâlna și Jibou, a fost prea puţin cercetată, exceptând 
investigațiile lui I. Ferenczi și N. Gudea pentru clarificarea limesului roman din zonă. Această regiune a prezentat condiţii prielnice de locuire din cele 
mai vechi timpuri. În urma unei periegheze, la care au participat specialiști de la Muzeul Judeţean de Istorie și Artă din Zalău, s-a constatat o concentrare 
esenţială de locuire în acest spaţiu.
 În grădinile ultimelor case din Rus (nr. 104 – 108) dinspre Buzaș, pe terasa pleistocenă a Someșului, din locul numit “Șesul lui Măican”, au 
fost colectate cu această ocazie fragmente de ceramică preistorică atipice și fragmente prefeudale. Pe teritoriul actual al satului a fost identificată o așezare 
din neoliticul superior sau bronz. Din perioada hallstatului timpuriu (Ha1) datează un depozit de bronz, descoperit în condiţii necunoscute, probabil în 
anul 1864. Din acest depozit, în colecţia Muzeului de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, au intrat două celturi (dintre care unul cu gura concavă 
și fără toartă și altul cu decor unghiular având lungimea de 12 cm, respectiv 13 cm), o psalie, o faleră cu tortiţe cu diametrul de 5,4 cm., un inel cu 
diametrul de 4,9 cm, unul fragmentar din bară de secţiune triunghiulară și un fragment dintr-un ac cu gâtul umflat, lung de 6 cm. Probabil tot din acest 
tezaur să fi ajuns două psalii în muzeele de la Viena și Mainz. De asemenea, aparţine acestui tezaur un topor de bronz cu lungimea de 14,6 cm și lăţimea 
tăișului de 4,4 cm, din fosta colecţie a gimnaziului din Reghin. Astfel tezaurul s-a împrăștiat și aparţine mai multor colecţii muzeale. Decei așează acest 
tezaur alături de cele de la Gușteriţa, Bunderf, Kaszapuzta… Descoperirea, cu ocazia perieghezei amintite, în hotarul satului a unor fragmente ceramice 
preistorice și prefeudale dovedește continuitatea de locuire a acestui teritoriu.
 În epoca romană, regiunea făcea parte din provincia Dacia, aflându-se în zona sistemului apărării romane, respectiv sectorul dintre castrele 
Tihău și Cășei. I. Ferenczi a descris limesul roman între Tihău și Ileanda, subliniind că principalele turnuri sunt plasate pe înălţimile din stânga râului, dar 
se pot semnala câteva obiective, mai mult sau mai puţin sigure, și în dreapta Someșului. Noutăţi referitoare la limesul roman, în zona localităţii noastre, 
va aduce și cercetarea următorului sector al sistemului de nord al apărării Daciei romane, situat la est de localitatea Ileanda.
 Vechimea așezării omenești de pe teritoriul actual al satului o putem căuta și în toponimie și hidronimie. Astfel, toponimul “Părăul Cetăţii”, 
care coboară spre Someș din regiunea deluroasă Șimișna-Gârbou, respectiv la vest de Dealul Runcului, este numele unui loc unde oamenii știu din moși 
strămoși că a existat, cândva, o cetate. Vechimea acestor cetăţi, care se păstrează în toponimia locală, este greu de stabilit. “Vârsta” unora dintre ele este 
foarte mare, datând din timpuri preistorice, a altora din vremea daco-romană sau din zorii Evului Mediu. Într-o listă întocmită de Mircea Rusu sunt 
consemnate multe localităţi unde ar fi existat cetăţi feudale timpurii. Printre acestea, aflate în zona Someșului unit sălăjean, se numără localităţile Dobro-
cina, Rus, Șimișna; toate trei situate în stânga râului, care este una din zonele cu cele mai multe urme de locuire.
 Prima menţiune documentară a localităţii Rus datează din anul 1325, când a purtat denumirea Symisne, după valea care curge dinspre satul 
Șimișna și era proprietatea familiei Sombori Ioan a lui Martin. Acesta a dat-o zălog familiei Apaffi care, la rândul ei, a vândut-o lui Bánffy Dionisie, fiul 
lui Toma, în anul 1325. O altă ramură a familiei Bánffy, baronul Stefan, fiul lui Dionisie și Dezideriu Losoncy, fiul lui Ladislau au pretins în anul 1366 
o parte din satul Rus, însă voievodul le-a respins cererea pe motiv că Toma a cumpărat-o din sârguinţă proprie. După clasarea din 1381, jumătate din 
hotarele satului au ajuns în posesiunea lui Régheny Stefan. În monografia sa I. Kadar prezintă un număr considerabil de proprietari din anul 1325 până-n 
1894, precum și iobagii de pe aceste pământuri, cum ar fi Rafa, Bora, Pop Ionuc, etc. ; nume frecvente și azi printre locuitorii satului Rus. Sunt menţi-
onate în 1866, în aceeași monografie, mai multe nume de familii române ca proprietari cu drept de nobili: 4 din familia Ferșeti, 14 din familia Precup, 
2 din familia Meciu, 1 din familia Matei, 1 din familia Barbul, 1 din familia Bucșe, 1 din familia Bote și 1 din familia Criste. Potrivit informaţiilor lui I. 
Kadar, la început satul ar fi fost așezat pe malul drept al Someșului, în partea de hotar numită Răfeni, un platou situat dincolo de calea ferată. 

Comuna Rus
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 Aici este atestată documentar în 1553, o localitate cu numele Raffa și care exista ca așezare separată până în 1630, dată de la care stăpânitorii 
săi vor fi identici cu cei ai așezării Rus. Asfel că, în 1781, se afirmă că “Răffenii au aparţinut întotdeauna de Rus”. Adevărul în legătură cu cele susţinute 
de Kadar încă nu-l putem ști. S-ar putea ca așezarea Raffa să fi fost mai veche decât Rusul și un grup de locuitori de aici să fi întemeiat așezarea din stânga 
Someșului, cum tot atât de plauzibilă poate fi ipoteza conform căreia, Rusul fiind mai vechi, câţiva locuitori de aici, în urma defrișărilor efectuate în 
dreapta Someșului, să fi pus bazele așezării Raffa. De altfel, tot Kadar notează: “Răfeni în limba română înseamnă margine”.
 De-a lungul secolelor, localitatea Rus a fost menţionată în documente sub mai multe denumiri: Symisne (1325), Symisne allie nomine Wruz-
mezeu (1366), Oruzmezeu (1381), Orezmezew (1508), Oroszmező (1733), Russi (1750), Ruszu (1850) și Oroszmező (1854).
 Prima denumire sub care apare localitatea Rus în documentul de la 1325 este aceea de Symisne, denumire de origine slavă pe care a primit-o de 
la Valea Șimișnei, vale a cărei apă nu seacă decât în cazuri excepţionale și care udă de sute de ani hotarul satului. Această denumire continuă să fie folosită 
până în 1366, când – alături de Symisne, apare și numele Wruzmezeu, lângă Someș.Wruzmezeu este redarea lui Oroszmező, care înseamnă, tradus din 
maghiară, “câmpul lui Rus “ sau “câmpul rusului”. Originea acestui toponim poate fi găsită în antroponimie sau în onomastică, aceasta fiind influenţată 
de evoluţia și de așezarea slavilor și a altor populaţii în Transilvania; etnii cu care românii au trăit sau cu care au venit în contact: maghiari, secui, ruteni, 
ucrainieni, etc. În 1381 satul este atestat sub denumirea Oruzmezeu, iar – începând cu 1733 – Oroszmező, toponimul cu cea mai îndelungată întrebu-
inţare. Prima dată denumirea satului apare în românește sub forma Russi în 1750, în conscripția lui Pavel Aron, iar în 1831, Rusu. Din 1854 începe să 
fie din nou numit Oroszmező.O altă explicaţie plauzibilă a originii acestui toponim ar putea fi oferită de cuvântul latinesc “rus, ruri” căruia dicţionarul 
latin-român îi oferă următoarele sensuri: “proprietate la ţară, ogor, câmp, ţară”. Cel puţin primele trei sensuri pot fi corelate cu un anumit specific al 
așezării, care ar fi putut reprezenta proprietatea vreunui demnitar roman, proprietate cuprinzând ogoare roditoare în fertila luncă a Someșului, câmpuri 
prielnice culturilor agricole. O asemenea etimologie ar dovedi, și pe cale lingvistică, existența ei din timpul stăpânirii romane sau chiar mai devreme.
 Datele rezultate în urma recensământului populaţiei și locuinţelor din anul 2011, arată că populaţia stabilă a comunei Rus este de 1071 de 
locuitori.
 Componenţa etnică a populaţiei de la recensământul din 2011 a fost următoarea:
 • români 1025
 • maghiari 1
 • romi 12
 • informație nedisponibilă 33
 
 Structura populaţiei pe religii se prezintă astfel:
 • Ortodocși 962
 • Baptiști 19
 • Penticostali 37
 • Greco-Catolici 15 
 • Reformați 3
 • Romano-Catolici 1
 • Martorii lui Iehova 1

 Populaţia comunei Rus locuiește în case particulare și locuințe tip bloc, alimentarea cu apă facându-se prin captarea de izvoare, din puţuri și 
fântâni. În raport cu populaţia, Rusul este o comună mică.
 Satul Rus a fost, de la începuturile lui și până astăzi, un sat românesc, de ţărani harnici, care și-au păstrat limba, tradiţiile și obiceiurile trans-
mițându-le cu mândrie urmașilor. Situat pe valea Someșului, și având pământ bun, chiar dacă nu mult, ocupaţia de bază a locuitorilor a fost agricultura 
și creșterea animalelor. Aspectul satului este asemănător satelor din zonă. Gospodăriile sunt așezate de o parte și de alta a unei uliţe principale, care merge 
paralel cu Someșul,prin stânga acestuia, și face legătura cu satele Simișna, respectiv Chizeni spre răsărit, și Buzaș la apus. O altă uliţă se află de-a lungul 
Văii Iepei, care leagă Rusul de satul Fântânele- Rus, și părăsește cursul acestei văi de la podul, de la Cartu, care se află nu departe de locul unde începe 
uliţa ce duce pe Citera. Continuă apoi spre Someș, intersectându-se cu uliţa principală în “ Gura Uliţii” și se termină la podul de peste râul Someș. Mai 
sunt câteva uliţe secundare, cum ar fi cea din Joseni, aceasta aflându-se pe cursul vechi al Văii Iepei, care a fost îndreptat, prin anii 1948-1949. Uliţa de 
pe Citera, a fost croită după inundaţiile din anul 1970, pentru a fi mutate familiile care-și aveau gospodăriile pe lângă Valea Iepii, gospodării ce fuseseră 
distruse în acel an.
 Fiecare gospodărie este formată dintr-o curte și o grădină, în curte aflându-se casa, șura și celelalte anexe, iar în grădină, aproape în toate 
cazurile, există atât o mică livadă, cât și teren arabil, necesar pentru cultivarea legumelor, dar și a porumbului, fasolei, bostanilor etc. În faţa casei, nelipsită 
este grădinița de flori, iar peste curte , via suspendată. Satul este împărțit în mai multe părţi, care poartă diferite denumiri: Sub Dos, În Straje, După Sat, 
Joseni, Pe Citera, Pe Vale, Pe Leasa, Sub Leasa, Șesu Lui Maica, Valea Rinului, Șesu Pietrii,În Labu Morii, Ulișa Bisericii, În Deal, Ulicioara Lui Ștefănoc, 
La Pârâu Ruginii, Pe Valea Ursoii.
 Sigur că înfățișarea întregului sat, în anii de după al doilea război mondial, s-a schimbat, dar valorile spirituale au reușit să străbată prin vremi, 
ajungând până la noi. Ne simţim datori să le facem cunoscute, tinerilor, și celor ce vor veni după noi, deoarece ele pot contribui la cunoașterea a ceea ce 
a reprezentat acest sat și locuitorii săi pentru trecutul și prezentul regiunii în care se află, și chiar al ţării.
 Până nu demult, s-au practicat obiceiuri legate de petrecerea feciorilor când se duceau în armată, obiceiul aducerii cununii la încheierea sece-
ratului, al nunţii, dar cu deosebire obiceiurile de Crăciun și de Anul Nou.
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PUNCTE DE INTERES TURISTIC: 

 1. Stanii Buzașului – peșterile calcaroase, căldărușa lui Pintea Viteazul;

 2.Mănăstirea „Sfânta Maria“ Rus 

- 3.Mormântul lui Andrei Frâncu- Buzaș ;
 Nu avem fotografii digitale pentru acest obiectiv
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Comuna Sălăţig este situată la limita nordică a Judeţul Sălaj și se întinde în Depresiunea Sălaj, în bazinul hidrografic al râului Sălaj. Ocupă o su-
prafaţă de 57,91km, cea ce reprezintă 1,50% din suprafața totală a județului. Comuna este situată la 25km față de municipiul Zalău, orașul de 
reședinţă al judeţului Sălaj și este localizată la 47o 37’ latitudine nordică și 23o 13’ longitudine estică. Comuna Sălățig se întinde în Depresiunea 

Sălaj, cu altitudinea de 100-200m, în lunca râului Sălaj și 200-500m în zona dealurilor Sălajului, la limita nordică a județului Sălaj. Teritoriul comunei 
se încadrează în bazinul hidrografic al râului Sălaj, fiind afluent al râului Someș.
 Comuna Sălăţig este compusă din cinci localităţi: Sălăţig sat reședintă de comună
          Bulgari
          Deja
          Mineu
          Noţig

 Localităţile comunei sunt atestate documentar în secolul al XIV-lea, astfel: Sălăţig este atestat documentar în anul 1329 sub denumirea de 
Zylagzegh, Bulgari în anul 1377 Nyirmon ,Deja in anul 1343 ,Mineu in anul 1335 si Notig in anul 1387. 
 
 Atracţii turistice în comuna Sălăţig: în Sălăţig - Biserica Ortodoxă 1948
                Biserica Reformată 1751
                Lacul de acumlare Sălăţig 1982
                 Bulgari - Biserica de lemn monument istoric1547
                 Biserica Ortodoxă 1990-1997
                 Deja -     Biserica Reformată 1841-1857
                 Olarul
                 Mineu  - Biserica Ortodoxă 1983 
                 Biserica Reformată 1514
                 Noţig  -   Biserica de lemn 1842
                 Biserica Ortodoxă 1971

Biserica de lemn Bulgari Biserica de lemn Noțig Biserica Ortodoxă Bulgari Biserica Reformată Deja

Biserica Reformată Mineu Biserica Reformată Sălățig Lacul de acumulare Sălățig Olarul

Comuna Sălăţig
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Comuna  Sâg  este așezată  în partea de sud-vest a județului  Salaj, în zona piemontană  dintre Munţii Meseș  la nord-est și Munţii Plopiș la sud-
vest, la o distanţă de 35 km de Zalău. 
Comuna Sâg, este formată din satele Sâg, Fizeș, Sârbi, Mal și Tusa. Teritoriul comunei  are o suprafaţă de 88,78 km2, aproximativ 2,29% din 

toata suprafața judeţului Sălaj, de unde localitatea Tusa are cea mai mare suprafaţă , respectiv  aceeași suprafaţă ca municipiul Bucuresti. Casele sunt 
răsfirate foarte tare, pe multe dealuri, peisajul de munte este deosebit. Cătunul de la Dealul Corbului, se învecinează cu județele Cluj și Bihor, existând 
un punct unde cele 3 judeţe se întâlnesc.
     În ciuda faptului că nu are o poziție centrală, comuna Sâg este una suficient de dezvoltată în ceea ce privește infrastructura, drumurile amenaja-
te permițând locuitorilor accesul în orașele din apropiere, iar sistemul de canalizare și rețeaua de apă potabilă oferindu-le acestora confortul necesar unui 
trai decent. De asemenea, locuitorii  se pot bucura de un vechi patrimoniu cultural religios întrucât pe teritoriul comunei se află construite două biserici 
de lemn, cuprinse în Lista Monumentelor Istorice. Biserica de lemn cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, situată în localitatea Sârbi care a fost 
construită în anul 1707, iar  cealaltă biserică care la rândul ei este declarată monument de arhitectură, este biserica de lemn din satul Tusa, tot cu hramul 
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril și care a fost construită în anul 1740. Vechitmea ei este dovedită de o inscripţie pe o evanghelie, tipărită la București 
în anul 1723.
     Relieful comunei format din dealuri, munți și piemonturi joase, ascunde un potențial de dezvoltare considerabil exprimat în resurse naturale, 
astfel se constată că în fiecare localitate există într-o cantitate mai mare sau mai mică următoarele materii prime: calcar – satul Tusa, nisip  – Sârbi, piatră – 
Fizeș și Tusa și balast – Sâg, Sârbi, Mal. Atât relieful cât și  climatul predominat de pe teritoriul comunei contribuie la desfășurarea cu succes a activităților 
agricole, de unde reiese faptul că agricultura reprezintă pentru majoritatea locuitorilor principala sursă de venit, alături de creșterea animalelor. În plus, 
autoritățile locale au construit cu mult timp în urmă  o piață modest amenajată în care țăranii au posibilitatea de a-și valorifica produsele agro-industriale, 
un spațiu unde se pot observa relațiile sociale care există între indivizi. Pe cursul râului Barcău , la Tusa, există o păstrăvărie care este foarte cunoscută în 
zonă datorită minunatului păstrăv ce poate fi cumpărat de acolo. 
    După îndeplinirea tuturor sarcinilor zilnice, care dese ori sunt foarte istovitoare orice om simte nevoia unui loc unde să-și regăsească energia 
și forța de a merge mai departe, odihnindu-și trupul și sufletul. Pentru aceasta este nevoie de liniște, pace și frumos. Toate acestea românul le-a găsit în 
sânul familiei, în curtea sa, ori în sânul naturii unde îl primesc cu dragoste reciprocă florile. În toate satele comunei, așa cum îi stă bine rumânului, sunt 
prezente grădinițele cu flori din fața casei, atât la căsuțele mai mici cât și la cele cu etaj, dragostea pentru flori fiind parte componentă a tradiției de secole 
a acestui popor, care spune că respectul pentru flori și frumos trebuie să fie prezent pe tot parcursul vieții.
     Relieful comunei, prin diversitatea lui nu doar că asigură un venit locuitorilor, ci reprezintă și un plus în ceea ce privește practicarea turismului. 
Prin urmare, comuna Sâg dispune de un potențial turistic remarcabil, fiind recunoscută pentru peisajele pitorești oferite de natură. Tocmai din acest 
motiv facem tot posibilul pentru a promova comuna deoarece de cele mai multe ori acesta este principalul neajuns dat fiind faptul că aceste resurse turis-
tice nu ajung să fie exploatate decât la un nivel minim, puțină lume din exterior ajungând să cunoască zonele comunei.  De aceea profităm și de această 
oportunitate pentru a vă lansa invitația de a ne vizita comuna. Turismul zonal poate fi axat mai mult pe drumeții în aer liber, practicarea pescuitului, 
vizitarea cascadelor și a pădurilor din apropiere oferind trecătorilor peisaje ireale, liniște și aer proaspăt. Un loc foarte pitoresc este cel de la “Izbuc”, unde 
se afla Izvoarele Barcăului, dar cel mai minunat lucru din zonă este cascada care coboară pe o mulţime de mușchi, redând un peisaj de o frumuseţe ireală. 
Zona este arie protejată, fiind o rezervație naturală mixtă, atât peisagistic, cât și forestier și este valorificată ca rezervație de interes național (Imaginea 1).
 

Cascada de la Izvoarele Barcăului, localitatea Tusa
Biserica de lemn din SârbiLuciu de apă

Casă tradițională Biserica de lemn din Tusa Liturghie Prescură
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Sânmihaiu Almașului  este o comună în județul Sălaj, formată din satele Bercea, Sânmihaiu Almașului (reședința) și Sânta Maria.  În comuna noastră 
există câteva puncte de interes istoric și turistic cum ar fi :
 • Biserica de lemn “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Sânmihaiu Almașului, construcție din sec al. XVIII-lea,   de-

clarat monument istoric
 • Biserica de lemn “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Bercea, construcție 1862.
 • Biserica de lemn din satul Sântă Măria, construcție 1857
 • Monumentul lui Simion Bărnuțiu numit si Fântâna Gorgana.

 Biserica de lemn  cu hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavril Sanmihaiu Almasului  a fost ridicată pe un deal de unde domină valea Almașului. 
Biserica este des vizitată, și  se ajunge  la ea, pe un drum de acces amenajat. Biserica de lemn este declarată monument istoric.
Cu toate că a fost grav deteriorată, se mai păstrează din vechea pictură anumite scene biblice și chipuri de sfinți.
  Monumentul lui Simion Bărnuțiu numit și Fântâna Gorgana este locul unde a murit Simion Bărnuțiu, istoric, filosof, profesor, liderul mișcării 
revoluționare din Transilvania, ilustru cărturar și om politic.
 Fântâna Gorgana, se află la cca 3 km vest de localitatea Sânmihaiu Almașului, județul Sălaj, pe partea stângă a șoselei care leagă munici-
piul Cluj-Napoca de municipiul Zalău.
 Inscripția “Țineți cu poporul toți, ca să nu rătăciți - Simion Bărnuţiu”, este  săpată în piatra monumentului.

Biserica de lemn “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Sânmihaiu 
Almașului,

Fântâna Gorgană

Vedere din dronă cu Biserica de lemn

Comuna Sânmihaiu Almașului
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Comuna Someș-Odorhei este situată în Depresiunea Guruslău și în zona colinară a Dealurilor Sălajului, la 47º 19` 20`` latitudine nordică și 23º 
15` 41`` longitudine estică. Suprafața totală a comunei este de 78,24 km pătrați. Populația, la recensământul din 2002, era de 3057 locuitori, 
iar structura etnică:93,29% români, 1,43% maghiari, 5,16% țigani și 0,12% alte naționalități.

 Localitățile componente ale comunei sunt: Someș-Odorhei (reședința de comună, situat la 34 km de municipiul Zalău, 8 km de orașul Jibou), 
Bârsa, Domnin, Inău și Șoimuș. De la Jibou spre Benesat, comuna este străbătută de DJ108A din care se desprind drumuri comunale spre Șoimuș (Dc 
18, din Jibou) și spre Bârsa și Domnin (Dc 17, din Someș-Odorhei), asfaltat până în Bulgari la intersecția cu Dj 108D Zalău-Cehu-Silvaniei.
 Această poziție îi asigură condiții optime, încă din Preistorie, după cum demonstrează materialele arheologice descoperite în satele comunei. 
Atestările documentare ale satelor comunei datează din secolele XIII-XVI. Astfel, prima localitate atestată documentar, în anul 1205, este Șoimușul, sub 
numele de Solumus. În acest an satul este  pomenit de trei ori în Registrul de la Oradea. În unele lucrări numele localității își are originea în darea în 
șoimi care se percepea de la țăranii iobagi. Mai nou, Ștefan Chișu a arătat că numele localității este de origine latină provenind din latinescul solum, care 
înseamnă pământ. Cu ocazia unei acuzații de furt a patru iobagi, în anul 1219, apare denumirea de Vila Solumus. De data aceasta satul apare înscris ca 
fiind vecin cu Domninul. În secolul al XIV-lea este consemnat de două ori Solymus, în 1397 și, Vila Olahus Salumus.
 În secolul al XV-lea localitatea este înregistrată Valselosum, în 1423 și, Kissolymos în 1499. Cu siguranță în acest secol existau două sate, 
întrucât apare apelativul de diferențiere Șoimușul Mic. În secolul al XV-lea figurează în acte două sate: Nagy Solymos, în 1540 și, Kiss Solymos în 1543. 
Tot în același an mai apar denumirile de Solymos, Kiss Solymos, iar în 1549 de Nagy Solymos. După 1553 localitățile sunt consemnate cu numele 
de:Nagysolmos și Kiss Solymos, pentru secolele al XVI- lea și al XVII-lea. Din cauza faptului că în timpul răscoalei curuților Șoimușul Mic este pustiit, de 
aici înainte apare o singură localitate: Solimus în 1715, Solymus în 1850, Solimos în 1854. Acest nume s-a perpetuat până astăzi. În anul 1908, Șoimușul 
avea 180 de locuințe cu 913 locuitori, marea majoritate de religie greco-catolică. Biserica din lemn era construită în anul 1736, dar a ars fiind lovită de 
fulger, într-o vineri, în anii 40 ai secolului XX, motiv pentru care, de atunci, șoimușenii nu lucrează vinerea. Școala confesională avea învățător calificat 
cu salariu de 900 de coroane, din care 564 le plătea statul. Copii înscriși la școală erau 72. Adulți știutori de carte erau aproximativ 80, dintre care 7 știau 
și ungurește. Alegători erau 105, dintre care știutori de carte doar 40. Hotarul satului avea 4000 de jughere, aflat în mare parte în stăpânirea localnicilor. 
De asemenea, aici exista și o societate de consum „Frăția”, condusă de preotul Lazar Caba și învățătorul Alexandru Manu.
 Al doilea sat atestat documentar, în 1219, este Domninul. În unele lucrări localitatea apare atestată în 1205, însă mai nou s-a renunțat 
la această dată, întrucât era confundată cu o altă localitate din județul Satu Mare. În 1219 denumirea satului este Villa Domlun, iar în 1290 Villa 
Domuluin. După unele informații, la 1334, Domninul s-ar fi numit Possesio Tophlon. Petri Mor explică numele ca fiind de origine slavă având 
rădăcină în cuvântul dom=casă, în slavă. În secolul al XV-lea, în acte acest sat apare scris astfel: Damulen (1423), Damelona (1472), Damjon (1475), 
Damyanthelek, Damiantheleke (1487). În secolul al XVI-lea este scris Damlyon, în 1554 și, Dablyon în 1596, iar în secolul al XVII-lea Dablion (1611) 
și Dabyon (1618). Conscripția Klein din 1733 și cea P. Aron, din 1750, îl consemnează Domninul, iar conscripția Bucow, Dablyan. După anul 1850 
apar denumirile de Domnynu, Domnin și ungurește Dabjon sau Dabyon. La conscripția din 1715 erau consemnați 45 de maghiari și 36 de români, 
iar în 1720 erau consemnați 126 de unguri și 54 de români. Românii erau de religie greco-orientală, avându-l preot pe popa Maftei. În anul 1908, 
Domninul avea 208 case cu aproximativ 900 de persoane, mare majoritate de religie greco-catolică.
 Școala confesională avea învățător calificat, cu salariu de 1200 coroane, din care doar 100 le plătea statul, ceea ce însemna că predarea se face 
doar în limba română. Elevi înscriși erau 131 (45 băieți și 86 fete). Din rândul populației adulte existau 360 știutori de carte (230 de bărbați și 130 de 
femei). Din numărul total al populației, 134 erau cu drept de alegător. Hotarul satului era de 2225 Jughere, existând și peste 400 vite.
 Biserica din lemn cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, a fost construită în secolul al XVIII-lea, nu se știe anul exact, cert este faptul 
că în 1733 exista, iar preotul menționat era Maftej, cel care se află înmormântat în pronaosul bisericii (a decedat în 1758). Vârstnicii spun că ar fi existat 
o altă biserică, „Biserica roșie” într-o altă zonă a satului la „Toporu” unde mulți susțin că există și un vechi cimitir. Cu siguranță este așa deoarece în 
cimitirul de la biserică mormintele sunt de secol XIX și XX. Biserica din Domnin este singura biserică în stil maramureșan din Sălaj (cu două streșini).  
 A fost construită de către familia Ciocian originară din satul Vărai din Maramureș. Tradiția spune că a fost construită de un bătrân și cei trei 
fii ai săi. Bătrânul și unul dintre fii au fost plătiți cu bani, întorcându-se în localitatea natală, iar ceilalți doi au primit o suprafață importantă de pământ 
în hotarul Domninului, la  Recea, de la Pârâul Călinii până în Dealul Fânațelor. În secolul al XIX-lea în Domnin existau trei ramuri ale familiei Ciocian 
„Uăncenii“ (Musai și urmașii lui), Petru și urmașii lui (Tanasia Petrii, Ioanu Petrii, Todorul Petrii) , Andreica și urmașii lui (Tanasia Andreichii, Mitrul 
lui Iuănu Indreichii etc). Lemnele pentru construcția bisericii au fost aduse cu boii de pe Dumbrava (azi pădure defrișată, aflată spre satul Deja). Sunt 
lemne masive din stejar, grinzi cu lățimi de peste 50 cm, a căror aducere a necesitat o muncă titanică. Se spune că unii locuitori, mai „descurcăreți” din 
fire își înțepau boii în copită să nu meargă la prestația repartizată. De aceea, la finalizarea construcției, cei care s-au ocupat de organizarea lucrărilor, au 
distribuit locurile în biserică pe măsura contribuției adusă la edificarea ei. Locurile fruntașe în biserică sunt ale familiilor Ghiurco, Pop și Ciocian. Pe 
pereții bisericii se află mai multe cruci, care sunt ale preoților ce au slujit în biserică și au murit în Domnin. Dintre preoții slujitori pot fi amintiți :popa 
Maftei, Pop Vasilie și Pop Ioan, Pop Florian (d. 1842), Pop Simion (d. 1848), Ioan Opriș (1848-1870), Vasiliu Pop (1870-1891), Lazar Caba (1891-
1896?), Ioan P. Pop (? 1896-1935), Grigore Ghiurco (1935-1949), Popa Marcel (1950-1957), Pop Ioan (1957-1958), Ghile Gavril, Petre Constantin, 
Câmpianu Augustin (1977-1993), Bene Claudiu (1994-2002), Căpușan Gheorghiță (2002-2007) și Pop Traian, din 2007.
 În anul 1977 a început construcția noii biserici, care a fost sfințită și dată în folosință în anul 1993.
 Tot la Domnin, în anul 2019, profesorul Marius-Sergiu Ghiurco a înființat un muzeu cu o colecție de obiecte ce amintesc de trecutul localității 
și îndeletnicirile locuitorilor. În același an, cu ocazia evenimentului Domnin 800 a fost inaugurat un frumos monument ridicat în memoria eroilor 
domninani căzuți în Primul și Al Doilea Război Mondial.
 Satul Inău este atestat documentar în anul 1387 cu numele de Ino, cu ocazia eliberării unui act de moștenire al familiei nobiliare Jakcs. În 1423 
este consemnat ca Villa Valachalis Ino. În secolul al XV-lea și al XVI-lea denumirea în acte este Ino, Ineu. Conscripția Klein, în 1733, îl înregistrează cu 
numele de Inno, iar cea din 1750 Jenő. După 1850 apare cu denumirile de Inou, Ino, Inău. În privința numelui acestei localități, majoritatea celor care 
s-au ocupat de Toponimia Sălajului sunt de părere că derivă dintr-un antroponim (nume de persoană).
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 În anul 1908, Inăul avea 150 locuințe și o populație de 820 persoane, marea majoritate de religie greco-catolică. Școala confesională avea 
învățător calificat cu un salariu de 500 de coroane. Elevi înscriși la școală erau 70, dintre care 56 știau citi și scrie. Dintre adulți știau scrie și citi un număr 
de 330, dintre care 50 știau citi și scrie ungurește. Cu drept de vot erau 75 de persoane, dintre care 40 știau scrie și citi. Hotarul satului era de 400 jughere.
 Biserica din lemn se presupune că s-a construit în anul 1832, întrucât proporțiile, fațadele și tehnica de lucru corespund perioadei. Tradiția 
spune că biserica a fost adusă de la Cliț,  pe apă, pe Someș. Pe partea vestică se află o prispă cu frumoase arcade și stâlpi ciopliți, adăpostind și intrarea în 
biserică. Acoperișul este din șindrilă, având și un turn cu o înălțime considerabilă. Din păcate, pictura originală nu este vizibilă  deoarece credincioșii au 
acoperit-o cu materiale sintetice. Biserica nu mai este în uz pentru că s-a construit alta de zid.
 Someș-Odorheiul este atestat documentar în anul 1387 cu numele de Szamos Udvarhely. Grafia numelui este extrem de diferită de la un 
copist la altul: Udvarhely (1452), Odwarhel (1475), Udvarhely (1545), Odwarhely (1549), Udwarhel(1569) . În 1715 este  consemnat Udvarhelly, iar 
la 1760-1762 Szamos Udwarhely. După 1850 apar denumirile de Odvarhely, Szamos Udvarhely, Odorheiu, Someș-Odorheiu. Numele localității vine 
de la cuvintele udvor=curte (în slavă) și hely=loc (în maghiară), însemnând loc de curte. Aici existau două curți nobiliare de unde s-a păstrat toponimul 
„La curte“. În anul 1908, localitatea avea 250 de locuințe cu 1273 de persoane, majoritatea de religie greco-catolică. Școala confesională avea învățător 
cu salariu de 600 de coroane, elevi înscriși erau 98 (50 băieți și 48 de fete). Dintre adulți știau scrie și citi 470 (300 bărbați și 170 femei). Alegători erau 
46, dintre care 36 știau scrie și citi. Hotarul satului avea 4000 de jughere
 Ultimul sat al comunei, atestat documentar abia în 1549 este Bârsa. Această localitate s-a format prin procesul de „roire” lângă satul Domnin, 
de unde și denumirea de Dabjonuj-falu (Domninul Nou). Denumire localității este diferită de la o perioadă la alta : Wifalu (1549), Wyfalw (1595), 
Wifalu (1628). În 1733 apare denumirea de Bursza, iar în 1750 de Barszo. După conscripția lui Bucow, satul este înregistrat cu denumirea de Bursza, 
Dabjon – Ujfalu, Bursa, Bârsa. Numele de Bârsa îi vine, potrivit tradiției, de la un cioban bătrân care își păștea an de an oile aici, el fiind din Țara Bârsei. 
În 1733 numărul familiilor românești era 12, toate de religie greco-orientală, având preot pe popa Nistor. În 1908, Bârsa avea 75 de fumuri, cu 350 
locuitori, marea majoritate de religie greco-catolică. Școala era confesională, având învățător calificat cu salariu de 1200 de coroane, din care 990 le plătea 
statul. Școala avea un număr de 37 elevi (20 de băieți și 17 fete). Hotarul satului era de 1342 de jughere. De asemenea, existau 50 de alegători, dintre 
care 5 știau scrie românește și 2 știau scrie românește și ungurește.
 În decursul timpului vatra satelor s-a schimbat fie din cauza condițiilor naturale: lipsa de apă, inundații etc, fie din cauza intervenției stăpânului 
feudal. Unele dintre acestea au dispărut cu desăvârșire, cum a fost Șoimușul Mic, ars din temelii în timpul răscoalei curuților 1703-1711. „Bârsa Bătrână” 
a fost așezată în nordul satului de astăzi pe locul numit Vădișori, iar Domninul pe Valea Tiznicului, la vest de actuala vatră a satului. Inăul era așezat în 
apropierea Alunișului pe locul cunoscut mai târziu cu numele de Pustă. Despre Șoimuș tradiția spune că satul se întindea pe valea dinspre Jibou și că 
locuitorii săi erau cunoscuți ca „bătăuși”, probabil pentru acțiunile întreprinse de ei în vederea apărării drepturilor obștii. Someș-Odorheiul, de asemenea, 
avea o altă vatră în locul căruia îi spune astăzi „Pustă”.
 Biserica de lemn din Bârsa a fost construită la începutul secolului al XVIII-lea, fiind menționată la conscripția din 1760-1762 ca „biserica 
greco orientală cu 44 de familii”. Este construită în stilul bisericilor sălăjene din lemn, având un semn distinctiv original, o fereastră în formă de trifoi 
cu patru foi, pe partea sudică a altarului. Pictura a fost realizată în anul 1838, în timpul păstoririi preotului Simion Pop, parohul Domninului, de către 
Ioan Prodan-Zugravul.
 Satele comunei Someș-Odorhei pot fi încadrate în tipologia satelor de deal răsfirate, unde casele alternează cu grădinile și livezile , fiecare 
din sate fiind dispuse pe cursul unor văi care se varsă în Someș: Valea Șoimușului, Valea Bârsei (pe care sunt așezate trei sate: Domnin, Bârsa și Someș-
Odorhei.), Valea Inăului. Intravilanele satelor s-au extins mult după patentele imperiale de împroprietărire din 1853-1854, când iobagii devin stăpâni pe 
fostele sesii, mulți construindu-și case în câmp și după reformele agrare din 1921, respectiv 1945. De aici se păstrează numele topice „Pe Câmp” (Gorița 
de pe Câmp, Iuăn din Câmp), „În Râturi” (Ioan, Văsălica din Râturi), „La Pomi” (Ioan, Mitru de la Pomi), pentru unele părți din sat.
 Pe teritoriul comunei au trăit și dinozauri. La sfârșitul erei mezozoice, pe teritoriul actual al României, erau multe insule, mărginite de o mare 
cu ape calde. Insula cea mai reprezentativă era în zona Țării Hațegului, pe care trăiau dinozauri pitici și se extindea spre nord până în Sălaj, unde în 1905, 
baronul Nopcsa a identificat un fragment de coastă, la Someș-Odorhei, ca aparținând unui dinozaur ornitopod. S-a dedus din aceasta că baza acestei 
formațiuni geologice ar data din Cretacicul Superior. În anul 2008, cu ocazia unor cercetări în teren, în zona orașului Jibou, s-au colectat noi fosile de 
lângă Someș-Odorhei, Acolo unde Nopcsa a descoperit așa-zisul „Mochlodon Suessi”. Oasele-fosile au fost găsite pe Valea Bârsei, lângă ultima casă din 
sat. Ele provin din depozitele de argile roșii, microconglomerate și nisip cuarțos, situate în și sub albia pârâului. Deși foarte exfoliate și fragmentate, oasele 
de dinozaur de la Someș-Odorhei pot fi atribuite speciei „Zalmoxes shqiperorum”, un dinozaur ierbivor care a trăit în urmă cu circa 65-70 de milioane 
de ani pe teritoriul Transilvaniei. Era un dinozaur pitic ce depășea cu puțin lungimea de doi metri.
 Biblioteca comunală a fost fondată în anul 1953, funcționând din anul 1969 în clădirea Căminului Cultural, având circa 15000 de volume. 
Biblioteca este împărțită în patru săli cu funcționalități diferite: „Sala de Împrumut”, „Sala de Lectură”, „Sala de Expoziții”, Sala Biblionet”, fiind dotată 
cu echipamente moderne de comunicare și informare, cu acces gratuit la internet. Tot aici este amenajat și un mic muzeu al satului, din anul 2003, 
fiind expuse mai multe obiecte vechi, donații ale cetățenilor din Someș-Odorhei: ladă de zestre, opinci, costume populare, vase din lemn și lut, obiecte 
decorative și diferite unelte și obiecte gospodărești.
 Cetățenii comunei nu i-au uitat nici pe cei care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în cele două războaie mondiale, astfel, în Someș-Odorhei 
există un monument al eroilor  în centrul satului și o troiță pe care sunt menționate numele eroilor. De asemenea, în satul Domnin se află în construcție 
un astfel de monument, tot în centrul satului. 
 Comuna Someș-Odorhei se poate lăuda și cu „Izvorul Ciorgău”, situat în zona „Bicatei”, între satele Someș-Odorhei și Inău, care și-a câștigat 
renumele de izvor cu apă bună. Analizele de laborator au relevat faptul că apa acestui izvor nu conține calcar și este mai curată din punct de vedere 
biologic și chimic decât a oricărui izvor din zonă. Izvorul este captat de la o distanță de 540 de metri , cu o diferență de nivel de 3,4 metri, într-un bazin 
de 5 m3, închis ermetic. În anul 2010 s-a amenajat accesul la cișmea, aceasta fiind amplasată la câțiva pași de DJ 108 A. Construcția aferentă cișmelei 
este realizată din piatră vulcanică prinsă în zid de beton, sub formă de stâncă, lângă care se înalță o cruce , care face dovada apartenenței localnicilor la 
valorile creștine , simbolizând, totodată, un omagiu adus divinității pentru acest dar, apa – izvorul vieții.
În localitatea Someș-Odorhei, începând din anul 1997, se organizează un târg bilunar, de produse agricole, într-un loc special amenajat, numit de 
localnici „Între Garduri”. Astfel, în prima și a treia sâmbătă a fiecărei luni, locuitorii comunei, dar și din comunele învecinate, vin să vândă sau să 
cumpere produse agricole.
 Satul Domnin este renumit în zonă și pentru plantația de cătină albă care se află în locurile numite „Făjețel”, „Hagău” și „Tiznic”. Gândită 
ca o soluție pentru stabilizarea terenului împotriva alunecărilor de teren, cătina albă a fost adusă la sfârșitul anilor 70 ai secolului trecut, de la Gârbou și 
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plantată pe dealurile Domninului. Această plantă este cunoscută  pentru efectele sale terapeutice . Toată planta este medicinală, însă partea cu cele mai 
multe substanțe active este fructul, care conține de două ori mai multă vitamina C  decât măceșul și de 10 ori mai multă decât citricele, precum și vitamine 
liposolubile A, E, F, D, cât și vitamine hidrosolubile C, K, P și întreg complexul B. În prezent cătina este exploatată  de către firma SC.DOMPLANT.
SRL pentru producerea de siropuri concentrate și alifii. 
Istoria modernă a Sălajului a avut o importantă contribuție din partea personalităților care s-au născut sau au locuit în Someș-Odorhei. Astfel îi avem pe:
 • Gavril Cherebețiu, protopopul Tractului Noțig, cu sediul în Someș-Odorhei, cel care s-a ocupat de bunul mers al școlilor confesionale 
din protopopiat, a fost unul dintre membrii fondatori ai Institutului de Credit și Economii „Sălăgeana” din Jibou, membru al ASTREI și puternic 
implicat în evenimentele anului 1918, participant la mai toate evenimentele culturale din zonă.
 • Ioan Pop (1827-1901) , mare proprietar în Domnin, fost jurat comitatens, membru al Partidului Național Român din Transilvania, 
președinte al Cercului Electoral Dioșod (din care făceau parte și satele comunei), membru fondator al ASTREI și al Societății pentru Fond de Teatru 
Român etc.
 • Florian Cocian (1841-1920), avocat în Cehul Silvaniei, mare proprietar în Domnin, Bârsa și Mineu, membru în consiliul director 
al mai multor Institute de Credit și Economii românești din Transilvania, unul dintre cei 300 de delegați care au semnat și dus Memorandumul din 1892 
la Viena, membru al ASTREI, și al Partidului Național Român, participant la aproape toate acțiunile românești din Sălaj și comitatele învecinate.
 • Vasile Mica (d. 1917), notar și mare proprietar în Someș-Odorhei, cunoscut filantrop,  membru fondator al Institutului de Credit 
și Economii „Sălăgeana” din Jibou, membru al ASTREI, membru al Reuniunii Învățătorilor Români Sălăjeni, participant la mai toate evenimentele 
culturale din zonă și la acțiunile de caritate.
 • Mihai Pop de Băsești (d. 1927), avocat în Cehul Silvaniei, nepotul lui George Pop de Băsești (beneficiar al unei părți din averea 
acestuia, prin testament), mare proprietar în Băsești și Someș-Odorhei, membru ala Partidului Național Român din Transilvania, implicat în evenimentele 
anului 1918, președinte al Gărzii Naționale Române din Cehul Silvaniei, din 1918, senator în primul Parlament al României Mari etc.
 • Nicolae Agârbiceanu, tatăl preotului și scriitorului Ion Agârbiceanu, administrator al Domeniului Șuluțiu al bisericii greco-catolice, 
care se afla în Someș-Odorhei și din fondurile căruia erau sprijiniți tinerii români care doreau să își continue studiile dar nu aveau posibilități materiale.
 • Vasile Gyurkő (1867-1930), avocat în Jibou, mare proprietar în Domnin și Bârsa, membru fondator și juristconsult al Institutului 
de Credit și Economii „Sălăgeana” din Jibou, și al altor Institute de Credit, membru fondator al ASTREI și al Despărțământului Jibou al ASTREI, 
membru al Reuniunii Învățătorilor Români Sălăjeni, membru al Partidului Național Român din Transilvania,  implicat în evenimentele anului 1918, 
participant la mai toate evenimentele culturale din zonă. A fost președintele Consiliului Național Român din Jibou, înființat în 1918, unul dintre cei 
1228 de delegați și semnatari ai „Actului Unirii”, ca reprezentant al Cercului Electoral Dioșod, deputat în primul Parlament al României Mari, prim-
președinte al Tribunalului Județean Sălaj în perioada 1919-1927 etc
 • Alexandru Manu, învățător în Șoimuș,  membru al ASTREI și puternic implicat în evenimentele anului 1918, participant la mai 
toate evenimentele culturale din zonă, membru al Reuniunii Învățătorilor Români Sălăjeni și unul dintre membrii fondatori ai Gazetei Învățătorilor din 
Șimleul Silvaniei.

 ISTORICUL ȘCOLILOR DIN COMUNA SOMEȘ-ODORHEI

 Primele știri despre existența unui învățământ organizat, datând din secolul al XVII-lea, le avem din Someș-Odorhei, „când pentru plata 
învățătorului fiecare familie plătește câte o claie de grâu (plata întreagă”). Pentru o singură persoană se plătește jumătate din taxă, iar cine nu are 
semănături este obligat la 20 de taleri. Din taxa de moară o treime revenea  învățătorului, din uiumul de sâmbătă, pentru taxa școlară. Împotriva 
învățătorului se va plânge la 16 octombrie 1688 preotul, care cere taxa de la două mori pentru el motivând că: „întrucât în urma războaielor credincioșii 
s-au împuținat, aceștia nu mai sunt în stare șă țină un preot”. În Domnin este prezent într-un act din 1680 diacul Csata, care, după toate probabilitățile, 
îndeplinea și rolul de învățător. Până la mijlocul secolului al XIX-lea învățământul se desfășura pe lângă biserici, unde copiii învățau rugăciuni, cititul 
cu chirilice, ceaslovul, psaltirea și glasurile. Plata învățătorului era de cinci cupe de mălai pentru fiecare elev. Școala era frecventată de 40-50 de elevi, iar 
învățătorul răspundea în fața preotului pentru activitatea desfășurată. Pe lângă școala românească, în Someș-Odorhei, funcționa și o școală confesională 
reformată, care primea subvenții de la stat. La sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului următor, învățământul cunoaște o stagnare în toate 
satele comunei.
 La 10 ianuarie 1850, vicarul Silvaniei, Alexandru Sterca-Șuluțiu, convoacă un sinod vicarial, la Șimleul Silvaniei, în cadrul căruia se 
hotărăște înființarea școlilor confesionale greco-catolice în toate satele românești ale Sălajului.  Astfel s-a revitalizat învățământul și în satele comunei 
Someș-Odorhei.

 Școala din Someș-Odorhei

 Până în 1860 școala a funcționat în locuința preotului și a cantorului care îndeplineau și funcția de învățători, iar de atunci încolo, școala a 
funcționat într-o casă simplă din lemn, acoperită cu paie, având două camere și o tindă, una din camere folosind ca locuință pentru învățător.
În această perioadă plata învățătorului era 100 florini, 60 ferdele de bucate (jumătate grâu, jumătate porumb), 4 stânjeni de lemne transportați acasă, 8 
livre de lumânări și 50 kg de sare.
 În 1860 este instalat învățător Matei Antoniu, care va funcționa aici timp de 20 de ani. În 1877 se construiește un nou local de școală de către 
comunitate, coordonată de senatul școlar din care făceau parte: notarul Vasile Mica-președinte, Gheorghiță Moș, Onuț Marc Moș, Iosif Moș, Grigore 
Moș, Ilie Stejerean, Mitru Povăr, Gheorghe Conț și Toma Conț. Acest local de școală a fost inaugurat în anul 1881. Alți învățători ai școlii confesionale 
greco-catolice au fost: Ioan Ciulea, Alexandru Marica, Vasile Dobocan, Petru Hagan și Anane Popovici. În anul 1914 se începe construcția unui nou local 
de școală deoarece cel vechi era neîncăpător pentru numărul mare de elevi. Școala din Someș-Odorhei a găzduit două Adunări Generale ale Reuniunii 
Învățătorilor Români Sălăjeni, una în 4 iulie 1887, iar Adunarea Jubiliară a Reuniunii, în 2 august 1910, când reuniunea sărbătorea 40 de ani de 
activitate. La aceste reuniuni au participat majoritatea învățătorilor sălăjeni și elita românească din zonă.
 După anul 1918, învățământul va cunoaște mari progrese. În perioada interbelică vor funcționa 2 învățători, iar după război gimnaziul va 
funcționa după alte reguli, cu profesori specializați pentru fiecare disciplină. În anul 1970 a fost construită școala actuală prin strădaniile comunității.  
 Cărămida a fost dată din mână în mână, de la izvorul de la „Bicatei”. Dintre directorii școlii, după 1970, amintim pe Pall Anton, Pop 
Gheorghe, Pop Onorica, Năprădean Traian, Creț Alina etc.
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 Clădirea școlii dispune de 8 săli de clasă, un laborator de informatică, sală profesorală, bibliotecă, birouri, magazii, sală pentru centrala termică, 
grupuri sanitare, apă curentă etc.

 Laboratorul de informatică este dotat cu 25 de calculatoare.

 În prezent, funcționează ciclul primar, ciclul gimnazial și o grupă „a doua șansă”. Deocamdată clasele sunt de sine stătătoare întrucât există 
un număr considerabil de elevi. În ciclul primar sunt 82 elevi, în ciclul gimnazial 118, iar la „a doua șansă” 15. Grădinița funcționează cu două grupe și 
un efectiv de 45 copii. Activitatea didactică este desfășurată cu personal didactic calificat. Majoritatea profesorilor și învățătorilor sunt cu gradul didactic 
I. Pe lângă activitățile prevăzute în planurile de învățământ, elevii sunt implicați în diferite activități extrașcolare, inclusiv parteneriate cu alte unități de 
învățământ sau instituții. Biblioteca școlii are bibliotecar calificat și un număr de peste 8000 de volume. Activitățile sportive se desfășoară într-o sală de 
sport performantă care a fost inaugurată în decembrie 2009. Suprafața de joc este multifuncțională, cu teren amenajat pentru handbal, baschet, volei, 
minifotbal, tenis, dar și badminton sau tenis cu piciorul. Suprafața totală a sălii este de 1282,69 m2, dispunând și de vestiare și grupuri sanitare, atât 
pentru sportivi, cât și pentru spectatori. De asemenea, școala dispune și de două microbuze școlare cu care sunt transportați elevii claselor IV-VIII, din 
satele comunei la școala de centru.

 Școala din Domnin

 Tentative de desfășurare a activităților educative în satul Domnin sunt menționate încă din secolul al XVII-lea, când a fost menționat diacul 
Csata. Persoane care erau știutoare de carte au existat cu siguranță și în secolul următor. În familia Pop de Domnin, care avea blazonul format dintr-un 
scut de culoarea cerului pe care era un om cu cartea în mână, avem mai multe generații de preoți, până în 1848 când moare Simmion Pop, ultimul 
descendent al familiei. Pe lângă aceștia au mai fost și alții. După sinodul vicarial de la Șimleu, în anul 1856, a fost înființată școala confesională din 
Domnin prin demersurile realizate de preotul Ioan Opriș, sprijinit îndeaproape de juratul comitatens Ioan Pop și notarul Grigore Gyurko. Uneori, în 
lipsă de spațiu, școala a funcționat în spațiile oferite de aceștia. Astfel, la începuturi școala a funcționat în casa parohială, în casele „Curții” lui Ioan Pop, 
în „casa Nanii”-casa lui Grigore Gyurkő, casa lui Iosif Gyurko, zis Ioșca, casa lui Simion Copos, zis Hoiu etc. În 1860 a fost construită prima școală 
de bârne, iar în 1874, la insistența lui George Pop de Băsești, se va construi prima școală de zid. După legea Appony, din 1907, zidurile acesteia au 
fost înălțate iar ferestrele lărgite. Dintre învățători îi avem menționați pe Ioan Rada din Nadișul Român, Gavril Mureșanu, Grigore Ilieșiu, Coroianu, 
Ipathie Theodoreanu, între 1874 și 1910, care pentru zelul său a fost premiat de George Pop de Băsești cu premiul I, o vacă cu vițel. Au urmat Grigore 
Romanescu din Sibiu, Dumitru Manu, iar în perioada războiului preotul Ioan P. Pop și fiica acestuia Eugenia Pop. După război a continuat învățământul 
bătrânul Ipathie Theodoreanu, Gheorghe Oprea, preoteasa Viorica Ghiurco și Petru Lazar din Nadișul Român (până în 1940 când s-a refugiat în 
România). În perioada războiului au funcționat Rozsa Mate din Deja și Viorica Ghiurco (o perioadă). În anul 1936 s-a început construcția noii școli, care 
s-a și finalizat în anul 1937, fiind dată în folosință. După 1955 a fost înființat ciclul gimnazial pe care îl frecventau și elevii din Șoimuș, Bârsa și Bulgari. 
Școala Gimnazială a funcționat în Domnin până în anul 1976. În anul 1960 a fost dat în folosință actualul local al școlii. Dintre cadrele didactice care 
au activat aici amintim pe : Pall Anton, Pall Floare, soții Barna, Lavrineț Andrei, Bota Ioan, Pop Maria, Pop Mircea, Iștoan Isidor, Motișan Isidor, Pop 
Dumitru, Burian Ecaterina, Iștoan Anca, Câmpian Ioana, Tranișan Mirel etc. În prezent aici funcționează clasele 0-3, în regim simultan, iar din 2008 
Crina Pop este profesor pentru învățământ primar aici. De asemenea, avem și o grădiniță cu o singură grupă combinată, unde, începând din anul 2016, 
își desfășoară activitatea educatoarea Mihaela Farcaș.

 Școala din Bârsa

 A fost menționată după anul 1868. Localul școlii a fost mutat de mai multe ori. Primul a fost lângă casa lui Ionașul Moașii, al doilea lângă 
casa lui Chiș Ioan al Dochii, iar actualul local al școlii a fost construit după anul 1960. Dintre învățători amintim pe: Ioan Câmpianu (1867-1885), 
Vasile Popa (1886-1094), Ignatie Conț (1895-1900), Ioan Lazar (1901-1903), Vasile Mihalca (1900-1914).  În perioada Primului Război Mondial și-a 
desfășurate activitatea învățătorul pensionat Ipathie Theodoran din Domnin. În perioada următoare a funcționat doar ciclul primar și grădinița, uneori. 
După anii 60, a funcționat învățătorul Pop Dumitru, din 1993 până în 2007, Lucia Chiș, iar din  2007 până la desființarea școlii, în 2010, învățătorul 
Marius-Sergiu Ghiurco.

 Școala din Inău

 În Inău, școala confesională greco-catolică a fost înființată după sinodul de la Șimleu Silvaniei, cert este faptul că în 1867 exista o școală din 
lemn în care își desfășura activitate învățătorul Filip Marica. Au urmat Vasile Petruțiu, Ioan Hudin (1886-1897), Vasile Ruscai și Vasile Ciotloș, „cel mai 
harnic învățător de pe Valea Someșului sălăjean, până la Primul Război Mondial”. În anul 1892, prin strădania învățătorului și a preotului Sigismund 
Lenghel a fost construită o școală nouă. În anul 1924 s-a construit o școală nouă din cărămidă, iar după anul 1950, s-a construit o altă școală care a 
deservit ciclul gimnazial care a funcționat până în anul 2002. În anul 2005 a fost construită o școală modernă a cărei construcție a fost finanțată prin 
fonduri europene. În anul 2007 a fost reînființat gimnaziul, funcționând până în anul 2012. De atunci există doar ciclul primar în care funcționează 
clasele 0-3, în regim simultan și grădinița cu o singură grupă combinată.

 Școala din Șoimuș

  Școala a fost înființată după 1850. În anul 1867 avem o școală din bârne de lemn și un învățător calificat în persoana lui Vasile Pop. Urmează 
Vasile Hossu, Vasile Chiș (1877-1894), Mihai Gavriluțiu (1894-1900), Alexandru Manu, din anul 1900 până în perioada războiului când a fost mobilizat 
pe front. Alexandru Manu a fost unul dintre cei mai implicați învățători în problemele educației. Este unul dintre fondatorii Gazetei Învățătorilor de la 
Șimleul Silvaniei și membru marcant al Reuniunii Învățătorilor Români Sălăjeni. După război, aici a funcționat doar ciclul primar, elevii frecventând 
gimnaziul la Domnin. Actuala clădire a școlii s-a construit după anul 1970, destinată fiind unei școli gimnaziale care nu a mai fost înființată. Aici și-a 
desfășurat activitatea de peste patru decenii învățătorul Romulus Cordea, până în anul 2015. În prezent există ciclul primar în care funcționează clasele 
0-3, în regim simultan și grădinița cu o singură grupă combinată.
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    Biserica de lemn din Domnin 

   Muzeul școlar de la Someș-Odorhei
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Teritoriul ocupat de așezările rurale - Surduc, Tihău, Cristolţel, Brâglez, Turbuţa, Solona, Tesţioara - reunite administrativ și economico-social în 
comuna Surduc se desfășoară în partea de nord-vest a României, în cuprinsul județului Sălaj.
Comuna Surduc, cu o suprafaţă de 71,42 km² (a 6-a între comunele județului), ocupă o poziţie central-estică în cadrul județului Sălaj, la 

contactul a patru unităţi de relief importante: Culoarul Someșului, Dealurile Șimișna– Gârbou, Depresiunea Almaș – Agrij și Culmea Prisnelului.
 Din punct de vedere fizico - geografic comuna este situată la est de “jugul intracarpatic” (Munţii Meseșului - Dealul Dumbrava - Culmea 
Prisnelului). Dealurile Șimișna - Gârbou ce alcătuiesc  cea mai mare parte a comunei sunt reprezentate doar prin terminația lor nordică, care înclină 
treptat în această direcţie către culoarul larg terasat al Someșului, către care se deschide și Depresiunea Almaș - Agrij. Culoarul este limitat spre vest de 
ultimele prelungiri ale culmii Prisnelului, reprezentate prin Piscuiul Ronei (438m).

Teritorial, comuna se învecinează:
 - spre nord-vest  cu orașul Jibou
-  spre nord cu comuna Băbeni
 - spre sud-est comuna Lozna
-  spre sud comuna Cristolţ și Gârbou
-  spre sud-vest, comuna Bălan.
 Teritoriul comunei este traversat de cursul mijlociu al Someșului, aici vărsându-se, pe un spaţiu foarte restrâns, trei afluenți importanți ai 
acestuia: Valea Cristolţelului (Solonii), Valea Brâglezului (Gârboului) și Valea Almașului.
 Prin comuna Surduc trece a patra magistrală feroviară a ţării, București - Brașov - Topliţa - Deda - Dej - Jibou - Baia Mare - Satu Mare. 
Comuna este străbătută de două drumuri naţionale DN 1H și DN 1G care se intersectează la Tihău.
 Reședinţa comunei, Surduc, este situată la 10 km de Jibou, cel mai apropiat oraș, și la 35 km de Zalău, reședinţa județului Sălaj.
 Comuna Surduc este atestată documentar începând cu anul 1554 când apare sub denumirea Nahzywrdok. Mai târziu denumirea avea să 
capete mai multe forme: 1625 Nagi Szendok, 1630 Nagy-Szurduk, 1733 Szurduk, 1850 Szurdok, 1854 Szurduk, 1930 Surduc, 1966 Surduc.
 Numele localității își are originea în configurația morfologică a locului (surduc=defileu, trecătoare, vale strâmtă cu versant repezi și prăpăstioase). 
Surduc este punctul de trecere spre Est sau Vest prin defileul văii Someșului și totodată o cale de acces spre Valea Gîrboului, Poiana Onţii și pe Valea 
Solonei, înspre Solona, Teștioara și Văleni.
 Deși prima atestare documentară este în anul 1554, s-au găsit referiri din anul 1544 la comuna NAGHZURDOC – din cuvântul slav 
SURDEC care înseamnă cot și se trage de la faptul că în dreptul localității, Someșul face cea mai mare cotitură din cursul său.
 Pe teritoriul comunei noastre există numeroase trasee turistice, obiective istorice și zone de agrement demne de a fi vizitate printre acestea se 
numără:
 Castelul Josika este o construcţie tip conac din localitatea Surduc, judeţul Sălaj. Aceasta este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice ca 
monument de importanţă locală, categoria B, elaborată de Ministerul Culturii și Patrimoniului Naţional în anul 2010. Castelul a fost o lungă perioadă 
de timp locuinţa romancierului maghiar Miklós Jósika de Brányicska. Între pereţii castelului a scris romanul istoric „Abafi”, stilul său fiind asemănat cu 
cel al scoţianului Walter Scott.’ Starea castelului este și astăzi relativ bună. 

Comuna Surduc
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 Cripta Baronului Francisc Rákóczi al II-lea de la Surduc: Deasupra stâncii, chiar lângă drumul principal care traversează localitatea Surduc, 
o construcție deosebită față de toate celelalte, cu un caracter unic si inedit. Aici, în 1825, Miklós Jósika a construit cripta în memoria tatălui său. 
Conform Wikipedia, Miklós Jósika (considerat creator al romanului istoric în literatura maghiară ), care a trăit aici între anii 1824 – 1853, a construit 
cripta în memoria tatălui său, în jurul anului 1825, pe locul unde principele Transilvaniei, Francisc Rákóczi al II-lea, a servit ultimul său prânz, alături de 
László Csáky. Inițial, în cripta acum goală au fost trei sicrie din fontă, două dintre ele având și ferestre. Deasupra ușii, încadrată între cărămizi, este așezată 
o placă albă cu inscripția în latină ”Parenti omnia pietas proculium posuit ano. MDCCCXXVII”. Inscripția îi aparține sculptorului clujean originar din 
Debrețin, Hirschfeld Friedrich și a fost realizată în 1828.  Deși monumentul mortuar nu are dimensiuni foarte vaste, construcția unicat în județ, lucrată 
cu o măiestrie aparte, poate fi considerată o operă de artă: coloanele de la intrare care te duc cu gândul la coloanele grecești, bolovanii mari așezați sub 
formă de cerc în jurul turnului, decorațiunile și elementele arhitecturale făcând din monument un obiectiv aparte demn de a fi vizitat.

     Cripta Baronului Francisc Rákóczi al II-lea de la Surduc
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 Zestrea lui Alex este o instituţie care se ocupă cu realizarea costumelor și produselor tradiţionale românești realizate manual.
Absolvent de Politehnică, specializarea Inginerie Economică Industrială, Bogdan Alex Ilieș, un tânăr de 27 de ani din satul Cristolțel, judeţul Sălaj, și-a 
descoperit pasiunea pentru croitorie în urmă cu șapte ani, dintr-o întâmplare. 
 După câteva luni, și-a cumpărat o mașină de cusut casnică și a început să creeze diferite obiecte vestimentare pentru mama lui: „Studiam ce 
găseam pe internet, apoi puneam totul în practică”, mărturisește Alex. Când papionul primit cadou pentru a-l purta la festivitatea de încheiere a facultății 
s-a stricat, Bogdan s-a gândit, că ar putea face el unul. I-a desfăcut pe cel primit în dar, l-a întors și pe față, și pe dos, după care s-a apucat de treabă.  
 Propunerea care i-a schimbat destinul - în urma cu câțiva ani, pe neașteptate, a primit o propunere de colaborare din partea Madalinei Rus, un 
meșter popular din Surduc, care avea nevoie de o mână de ajutor pentru realizarea de produse vestimentare tradiţionale. „Nu mai făcusem așa ceva până 
atunci, nu aveam habar cum se croiește o ie, ce particularități are, însă am acceptat propunerea”, susţine tânărul.
 Dacă la început s-a ocupat doar de partea de croit, surfilat și „pus pe-o-laltă” (cusutul părţilor componente ale obiectului vestimentar), mai 
apoi, din dorinţa de a ști cât mai multe, a început să brodeze manual: „M-am ajutat de o poză de pe internet, am studiat broderia de pe o ștergură veche și 
am pus totul în practică”. Exersând cu foarte multă răbdare și cu dorinţa de a se perfecționa, Bogdan a reușit în foarte scurt timp să stăpânească și aceasta 
deprindere. Și, chiar dacă presupune o muncă migăloasă, i-a plăcut teribil de mult.

Zestrea lui Alex (costume tradiționale românești)
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Zestrea lui Alex (Copii în costume tradiționale românești)
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 Veșminte Preoţești Tradiţionale.
 Veșmintele clericale (din latină vestimentum, „îmbrăcăminte”) sunt piesele specifice de îmbrăcăminte purtate de clerici fie în timpul celebrării 
slujbelor religioase (veșmânt liturgic), fie în timpul exercitării unei funcţii clericale în afara spațiului liturgic.
 „Vesmintele clericale sunt un fel de uniformă, care permite identificarea purtătorului după ritul și rangul său. Ele diferă și în funcţie de ocazia 
cu care sunt îmbrăcate. Întotdeauna mi-am dorit să pot să realizez un asemenea rând de veșminte, însă realizate cu modele și cusături tradiționale.
Cu ajutorul bunului Dumnezeu am reușit să realizez într-un an de zile două rânduri de veșminte pentru Sfânta Mănăstire“. 

 

Biserica ortodoxă „Sf.Ioan Botezatorul“ din Surduc, a fost construită în perioada 1911-1913. Interiorul ei a fost pictat în anul 1973 de pictorul 
Hudici Vasile din Cluj. Clopotele au fost turnate în 1866 la Cluj. Din pisania, poziționată deasupra intrării, aflăm că interiorul bisericii a fost pictat în 
anul 1973, lucrare executată de pictorul Hudici Vasile din Cluj.

Zestrea lui Alex (veșminte preoțești cu motive tradiționale românești)

Biserica ortodoxă din Surduc
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 Biserica de lemn din Turbuţa se află în localitatea omonimă din judeţul Sălaj și a fost ridicată cel mai probabil în decursul secolelor 
XVII~XVIII. Pe prispa bisericii este consemnat anul 1816, când s-a efectuat pictura și când au fost adăugate elemente de arhitectură noi bisericii. 
Tradiţia din sat spune că biserica a fost adusă din Gâlgău-Almașului. 

 Zona comunei noastre cuprinde și o serie de locuri învăluite în mister ce au legătură cu haiducul Pintea. Casa tălharilor(Peștera lui Pintea 
Viteazu), se afla pe un deal intre localitățile Surduc și Braglez, împădurit cu fag, stejar, carpen, gorun, cu o terasă mai îngustă. Peștera este un banc de 
gresii a cărui eroziune a desprins un perete ferestuit vestic lăsând o încăpere nu mai largă de 50-60 cm și înaltă de 2 m.
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Comuna Șamșud se întinde pe o suprafață de 29,23 km2, la granița cu județul Satu-Mare, iar drumul comunal poate fi accesat de pe DE 81, 
intersectându-se la dreapta la km 20 pe ruta Zalău-Satu Mare, înainte de satul Sălăjeni. Teritorial se compune din două sate, Șamșud, reședința 
de comună, și Valea Pomilor. Satul Șamșud se află la o distanță de 7 km de drumul european, drumul trece prin Valea Pomilor. Ambele localități 

datează de pe vremea conducătorului Árpád, așezată într-o vale înconjurată de două dealuri.
Oficial numele localității Șamșud a fost înregistrat în anul 1349, pe baza cărții “Monografia Sălajului” scrisă de Petri Mór. De-a lungul timpului 
localitatea avea diferite denumiri: în 1430 “Sampson”, în 1451 “Samson”, în 1549 “Samsion”, iar din 1570 numele actual “Sámson”, după prenumele 
domnului Michael Samson. Localitățile vecine sunt: Chieșd, Valea Sălajului, Valea Pomilor, Coșeiu, Archid, și satul sătmărean Ser.
 În 1715 satul avea doar 72 de locuitori. În anul 1720 erau deja 171, în anul 1847 locuiau 1039, în anul 1869 erau 1226, în 1880 trăiau 
1104, iar în 1890 erau 1150 de persoane în sat. După statistica ultimului recensământ în comună locuiesc 1200 de persoane, de etnie maghiară, română 
și rromi. După religie majoritatea locatarilor sunt reformați, dar în comună se înalță și o biserică ortodoxă, și două case de rugăciuni, una aparţinând 
baptiștilor, iar cealaltă penticostalilor.   Locatarii au preluat credința reformată în timpul principelui Bethlen Gábor. Data construcției bisericii este 
necunoscută, dar de la Petri Mór știm, că biserica deja exista în 1784. În acest an acoperișul era  din șindrilă. Turnul era construit în 1837 din piatră. Pe 
pereți erau pictate icoane, care ulterior au fost vopsite. Clădirea are trei clopote, cel mai vechi din anul 1652. Între obiectele de cult găsim cupe din zinc 
și argint, căni, coșuri de pâine din argint și o tavă mare, tot din argint.
 Biserica ortodoxă a localității Șamșud este un monument istoric, dar se află într-o stare deplorabilă A fost construită din piatră și cărămidă, 
în jurul anului 1850. Inițial a avut acoperiș de șindrilă, dar la mijlocul secolului XX a fost schimbat pe tablă. Micuța biserică nu a fost pictată niciodată. 
Pe peretele văruit au fost expuse icoane pictate. Situația lăcașului a ajuns în această stare în anul 2006, an în care au și fost pornite demersurile pentru 
restaurarea bisericii. Din păcate au eșuat toate încercările. Așadar în 2007 a fost coborât clopotul, iar icoanele au fost scoase și expuse în capela construită 
în vecinătatea bisericii. Au mai trecut 4 ani, iar clădirea a devenit periculoasă. Nava se îndepărtează de turn, pereții de structura bisericii. Nu este exclus 
că aceste poze vor fi ultimele mărturii ale unei biserici ortodoxe monument. 
 Numele satului Valea Pomilor este cunoscut din anul 1349. Marea parte a populației este de religie reformată, într-un număr mai mic sunt și 
baptiști și penticostali.
 Biserica Reformată din Valea Pomilor a luat naștere în urma extinderilor efectuate în perioada 1792-1794 la vechea biserica catolică (sub 
forma de semicerc). Turnul, cu o înălțime de 28m și lățimea de 4m, a fost construit în 1836, iar orologiul în 1864. Dintre cele trei clopote de odinioară-
turnate în anii 1771, 1780, 1875- unul a fost dat revoluționarilor pașoptiști, iar celelalte două au fost rechiziționate în timpul primului război mondial. 
În 1925 Toth Zsigmond a donat bisericii un clopot de 286 kg. În anii următori s-a cumpărat încă un clopot de 170 kg. Tavanul navei este casetat, iar 
deasupra amvonului construit în 1794 se află o coroană care datează din 1797. Orga a fost construită în 1861 la Oradea de Jónás István. Există un potir 
suflat cu aur, adus din Viena în anul 1590 și o cană din staniu (1758) precum și alte obiecte de cult, unele provenite de la vechea biserică catolică din sat.
 Comuna este bogată și din punct de vedere etnografic, mulți cercetători și colecționari și-au manifestat aprecierea despre sat. Costumele 
tradiționale sunt purtate doar în zi de sărbătoare, dar războiul de țesut este prezent în multe case și este folosit mai ales iarna. Locul cânepii este preluat 
de bumbac în confecționarea țesăturilor de casă. Băieții au pantaloni negri, cămașă albă țesut de casă, șorț, vestă, pălărie și cizme din piele. Fetele au două 
fuste largi, șorț negru sau albastru, vestă decorată cu catifea, batistă brodată. În 2009 s-a înființat grupul pentru păstrarea tradițiilor,“Csígeresek”.
 Comuna este o așezare bogată în termeni de folclor, obiceiuri populare și viața culturală. În Șamșud puteți opta pentru o plimbare pe 
Aleea Beciurilor, unde localnicii au amenajate beciuri în care găzduiesc butoaie cu vin de bună calitate, dar și încăperi propice pentru înnoptat departe de 
agitația din oraș. Cele 106 ha de teren cultivate cu viță de vie spun totul despre priceperea localnicilor în prelucrarea strugurilor și producerea vinurilor. 
Comuna este renumită pentru producțiile sale de fructe și struguri. 

Aleea Beciurilor Șamșud  Valea Pomilor
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La toate aceste obiective se adaugă un sit arheologic auxiliar de la Tihău, precum și o serie de trasee turistice pe care le vom enumera mai jos:

 TRASEE TURISTICE:
 • De la Peștera lui Mihai și abriurile din Valea Teștioarei la Tăurile Iezer din Teștioara și Casa Tâlharilor de lângă Brâglez
 • Plecăm din Baia Mare spre dealul Mesteacăn-Răstoci-Surduc la 7 dimineața. Acest traseu necesită 8 ore din care vreo 2 ore și jumătate de 
deplasare auto, restul de o deosebit de agreabilă plimbare printre minunățiile geo-botanice ale primăverii sălăjene.
 • Din Surduc pe vârful Pietros și la tăurile din Valea Iezer
 • Traseu montan: Valea Teștioara – valea Hrăii - vârful Pietros (606 m) - Culmea Șoimului - valea Iezer
  • ZONE DE AGREMENT
 • Valea Hrăii
 
 Monumente istorice:

         • Sistem de supraveghere și apărare în sat SURDUC  - limesului Daciei în sectorul Surduc, datat din secolele II - III p. Chr. din Epoca 
romană.

         • Turn roman sat Surduc: „Podinicu deasupra tunărului” secolele II - III p. Chr.

         • Turn roman sat Surduc: pe terasa de deasupra de „Valea  Hraii” secolele II - III p. Chr.
 În cadrul comunei noastre există numeroase lăcașuri de cult a diverse confesiuni în care fiecare cetățean din comună își poate manifesta 
credința în mod liber și pașnic.  
    • Biserică ortodoxă: 6 (Surduc, Tihău, Brâglez, Cristolţel, Solona, Turbuţa)
    • Biserică catolică: 1 în localitatea Tihău
    • Lăcaș de cult alte religii: Penticostal - 3 lăcașuri (Surduc, Tihău și Solona) și Baptist în localităţile Surduc și Turbuţa

 Toate aceste obiective, însoțite de frumusețea zonelor și a oamenilor locului fac din comuna noastră un spațiu demn de a fi vizitat, de aceea vă 
invităm cu drag să ne cunoașteți. 
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Conform literaturii de specialitate, denumirea localității Șărmășag provine de la numele plantei “sármás” sau “sárma”(leurdă, Allium ursinum), 
care creștea pe teritoriul mlăștinos dintre râul Crasna și valea Zalăului.
Din punct de vedere administrativ, comuna are în componență următoarele sate:

 • Șărmășag, sat reședinţă de comună;
 • Ilișua;
 • Lompirt;
 • Moiad;
 • Poiana Măgurii;
 • Țărmure.
 Comuna Șărmășag aparține din punct de vedere geografic Platformei Marginale Sălăjene, la contactul Colinelor Toglaciului cu Piemontul 
sălăjean, pe aliniamentele coborâte ale culoarelor râurilor Zalău și Crasna. Are o suprafață de 68,38 km2, și se întinde în formă de semicerc în lungime 
de 6,5 km. Datorită așezării sale avantajoase a fost locuită din vremuri străvechi. Este situată la locul de întâlnire a căilor de comunicații fie pe cale ferată, 
fie șosele naționale (Carei-Jibou, Șărmășag-Săcuieni Bihor, sau șosele spre Satu Mare drumul european E81 și Oradea).
Poziția comunei și a satelor aparținătoare, este destul de favorabilă datorită faptului că în apropierea acestora trec două cursuri de apă. Aceste cursuri de 
apă favorizând așezarea oamenilor în această parte. Numai satul Ilișua este lipsit de un curs de apă mai mare.
 Cele mai vechi vestigii istorice din Șărmășag datează din secolul I. î.Hr. Descoperirile arheologice atestă existența unei așezări omenești. 
Localitatea Șărmășag este menționată pentru prima dată în anul 1355 sub denumirea de Sarmasagh. Începând cu secolul XIV. sunt cunoscuți moșierii 
localității: familiile Sarmassághy, din secolul XVI. familia Kemény, iar din ultimul deceniu al secolului XIX. familia Fröhlich. Cel mai cunoscut moșier 
a fost Kemény János, care între 1661-62 a fost principele Transilvaniei. 
 Celelalte sate ale comunei sunt amintite începând din secolele XII-XIII (Moiad - 1246, Ilișua - 1321, Lompirt -1321) și mult mai târziu, 
respectiv secolul al XX-lea pentru localităţile Poiana Măgurii si Ţărmure. 
 Cu ocazia aniversării a 650 de ani de la prima atestare documentară i s-a ridicat un bust (statuie) în semn de recunoștință. Importanța loca-
lității e susținută și de faptul că în 1611 principele Báthory Gábor îi conferă titlu de oraș. Localnicii au participat la răscoalele țărănești medievale, la 
revoluția antihabsburgică condusă de Rákóczi Ferenc al II-lea și în revoluția din 1848-49. În cele două războaie mondiale Șărmășagul a plătit un greu 
tribut de sânge, au căzut în total 69 de fii ai Șărmășagului. 

Clădiri publice și monumente importante:

 -Șărmășag: În 1745 s-a construit castelul Kemény (este cea mai veche clădire a localității. În parcul castelului se află statuia lui Kemény János 
și monumentul Pro Libertate) unde se află și Biblioteca Publică ai Șărmășagului și Muzeul Etnografic. Din 1806 datează Biserica Reformată, în 
vecinătatea căreia se află Monumentul Eroilor Căzuți în cele Două Războaie Mondiale. În 1926 s-a construit fosta primărie și școala veche, în 1963 
s-a construit clădirea liceului, în 1992 Biserica Baptistă, în 1993 Biserica Romano-Catolică, în 2007 Biserica Ortodoxă

Muzeul din Șărmășag Casa de cultură Șărmășag Castelul Kemeny și statuia lui Kemeny 
János

Muzeul etnografic
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și în 2008 Biserica Reformată din colonia minei. În anul 2018 a fost construită Casa de Cultură care este cea mai mare clădire în județul Sălaj pentru 
organizarea evenimentelor culturale. 
 -Ilișua: Biserica Reformată este monument istoric, care a fost construită în anul 1500. Biserica romano – catolică “Sfântul Iosif ”, construită 
în anul 1881. Conacul Gencsi a fost construit probabil în secolul al XVIII – lea și Conacul Leitner care a fost construit în anul 1863. În prezent conacul 
este sediul școlii Ilosvai Selymes Péter.
 -Lompirt: Bustul lui Ady Endre, în curtea bisericii reformate, opera sculptorului Lőrincz Lehel. Casa Séra, a mătușii lui Ady Endre, unde a 
stat poetul când a venit în vizită. Biserica Reformată a fost construită în 1777 cu un tavan pictat cu teme din Biblie, foarte valoros și rar întâlnit.
 -Moiad: Biserica “Sfântul Ierarh Nicolae”,construită în 1936.
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Comuna Șimișna este așezată de-a lungul văii cu același nume, în Podișul Someșan, fiind situată din punct de vedere geomorfologic în piemon-
turile și depresiunile de contact cu Subcarpații interni ai Transilvaniei. Localitatea șimișană se numără printre cele mai mari și mai frumoase 
așezări rurale ale județului Sălaj.
Comuna Șimișna este reînființată în anul 2002, fiind compusă din două sate: Șimișna și Hășmaș, Șimișna fiind centru de comună.

Satul este străbătut de drumul județean 108 S, care îl străbate de la un capăt la altul la circa 85 km de orașul Zalău, reședinţa județului Sălaj, și 40km de 
orașul Dej, județul Cluj. Este mărginit de satele Hășmaș la Sud, Bogata , Curtuiușul Dejului și Fodora în Est, Chizeni și Rus în Nord, Fântânele și Valea 
Hranei în Vest. Hotarul se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 50-60 km2. Vatra actuală a satului este situată în cea mai mare parte de-a lungul terasei 
văii Șimișna, dar și pe văile secundare și a evoluat mult în decursul vremurilor îndepărtate ale istoriei.
 La început, satul a fost format din mai multe așezări, dar după mărturisirile celor mai vârstnici este vorba de grupuri de case adăpostite pe văile 
secundare ale văii Șimișna. Distrugerea în mare parte a satului de către turci în anul 1696, creșterea masivă a numărului populației în veacurile următoare 
și mai cu seamă dezvoltarea agriculturii, au făcut ca vatra acestor grupuri de case să înainteze mereu spre lunca văii Șimișna, să se unească și începând din 
secolul al XIX-lea să capete contururile actuale. Hotarul satului se compune din patru mari unităţi de relief: lunca văii Șimișna, terase slab individualizate, 
versanți și văi secundare.
 Lunca văii Șimișna brăzdează teritoriul din direcția Sud spre Nord, împărțind teritoriul localității aproape în părţi egale. În partea de Nord a 
teritoriului Lunca este ocupată aproape o treime cu albia minoră a văii care nu are tot timpul anului apă.
 Solurile sunt aluvionare, mediu humificate și oferă condiţii deosebit de prielnice culturii plantelor. Ușor de lucrat, fertilizat și irigat terenurile 
din lunca văii dau cele mai bune și mari producţii de cereale și plante furajere. Având în vedere mărimea terenului hidrografic și faptul că majoritatea 
versanților sunt despăduriți, lunca văii este adesea inundată, fenomenul eroziunii fluviale manifestându-se cu putere, multe terenuri agricole fertile odi-
nioară, fiind transformate de apa văii în întinderi de nisip și pietriș neproductiv.
 Versanții ocupă cea mai mare suprafaţă, aproximativ 80% din suprafața întregului teritoriu, aceștia fiind fragmentați de văi, iar apele colectate 
de aceste văi sunt centralizate spre valea principală, Valea Șimișnei.
Satul Șimișna are un climat continental moderat cu o ușoară influenţă a climatului maritim polar. Pentru caracterizarea climei pe teritoriul Șimișnei 
s-au folosit datele meteorologice înregistrate la stațiile Dej-Ocna Dej. Astfel, clima localității este blândă, sănătoasă, localitatea fiind apărată de vânt, iar 
grindina cade foarte rar. Din punct de vedere hidrologic, satul Șimișna aparţine marelui bazin de recepţie al Someșului, râu ce curge la aproximativ 2 km 
de hotarul satului în partea de nord.
 Flora și fauna localității aparţine provinciei daco-ilirice specifică regiunilor de deal și luncă. Vegetația este constituită din păduri de foioase 
formate din cer, stejar, fag, plop tremurător, carpen și ulm. Pădurea ocupă azi o suprafaţă de aproximativ 575 ha. Așa cum se afirmă în toate documentele 
medievale ea a fost întinsă și a satisfăcut necesarul de lemne de foc și construcţie a locuitorilor satului și chiar pentru comercializare.
 În ceea ce privește plantele de cultură, locul principal în cadrul acestora îl ocupă cerealele și pe suprafeţe reduse plante furajere, cultura cea mai 
răspândită este porumbul folosit în hrana animalelor dar și oamenilor, mai ales în trecut.
 Fauna este reprezentată în zona satului nostru prin iepure, mistreț, vulpe, veveriță și ciocănitoare. Cu excepţia iepurilor și mistreților, fauna 
localității nu reprezintă un interes deosebit pentru vânat.
 Chiar dacă în zonă nu există exploatații active, comuna noastră dispune de bogate resurse ale subsolului. În partea de SE a satului, în pârâul 
Târgului putându-se observa la suprafaţă, straturi de cărbuni de pământ. Acest lucru era atestat chiar și în manualul de geografie pentru clasa a IV-a, 
ediția 1962,  care amintește că „în apropierea comunei Șimișna s-au descoperit cărbuni de pământ”. Din nefericire zăcământul a rămas însă neexploatat 
până în prezent.
 În concluzie, varietatea formelor de relief, condițiile pedo-climatice, rețeaua hidrografică, flora și fauna bogată, oferă locuitorilor un cadru 
geografic natural deosebit de prielnic dezvoltării vieţii economice și sociale.
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Activități specifice zonei:

• Agricultură
• Creșterea animalelor
• Comerţ

Activități economice principale:
• Comerţ
• Alimentație publică
• Construcții
• Producţie mobilier

Obiective turistice:
• Piscina publică
• Zonă de deal
• Peisaje unice
• Potenţial cinegetic
• Cantități importante de fructe de pădure

• Evenimente locale:
• Târg - în ultima zi de joi a fiecărei luni

Facilități oferite investitorilor:

• Scutiri de taxe și impozite în conformitate cu legea în vigoare
• Dispensar uman
• Centru medical de permanență
• Farmacie
• Dispensar veterinar
• Telefonie fixă și mobilă
• CATV
• Internet de mare viteza

• Proiecte de investiții:
• Dezvoltarea infrastructurii comunei
• Alimentare cu gaze naturale, apă, canalizare și staţie de epurare
• Modernizare iluminat public - finalizat
• Modernizare Școală cu clasele I-IV din Hășmas - finalizat
• Construire dispensar uman în localitatea Șimișna - finalizat
• Reabilitare prin asfaltare ulițe comunale - finalizat

Cămin cultural Hășmaș Centru medical de permanență Dispensar

Primăria Șimișna

Monumentul Eroilor căzuți în cele două 
Războaie Mondiale

Școala din Șimișna
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Localitatea Treznea este atestată documentar în anul 1440, așezarea fiind menționată sub numele de Ewrdeguth,ulterior Ördögkút ,denumire 
ungurească. Localitatea Treznea este dintre puținele localități, care pe lângă denumirea ungureasca Ördögkút, avea și una nemțească  
-Teufelsbrunner, ambele traducându-se în același fel “ Fântâna dracului “.

  Numele localității Treznea vine, se pare, de la cuvântul „a trăzni” – trăznet. Există o legendă care spune că o gospodărie ar fi fost trăznită de 
fulger – de unde și numele localității, Treznea.
 Satul Bozna din componența comunei Treznea, este datat din anul 1640. Cercetările arheologice efectuate în  satul Bozna, au scos la iveală         
- La vranițele Boznii - un turn de apărare roman, care este  amplasat  pe aliniamentul drumului roman care face legătura între  castrul roman din comuna 
Buciumi  și care duce până la cetatea Porolissum, actuala localitate Moigrad.  
 Un moment aparte în istoria localității Treznea îl constituie data  de 30 august 1940, când României i-a fost impus odiosul Dictat de la Viena, 
prin care partea de nord a Transilvaniei, în suprafaţă de 43492 km² și o populaţie de 2,6 milioane de locuitori a fost ruptă din trupul ţării și cedată 
Ungariei hortiste după pactul Molotov-Ribbentrop. 
 Județul Sălaj, înființat în anul 1876, prin unificarea fostelor comitate medievale Crasna și Solnocul de Mijloc, a făcut parte din teritoriul cedat 
Ungariei horthyste. Pentru locuitorii satului Treznea, punerea în aplicare a odiosului Dictat de la Viena a adus un lung și greu cortegiu de suferinţă. Satul 
a fost ocupat de către trupele ungurești la 9 septembrie1940 iar un număr de 86 de persoane, de la copii nenăscuți smulși din pântecele mamelot lor și 
până la vârstnici au fost uciși de trupele de mercenari angajaţi de moșierul din sat, Bay Ferencz  care în noaptea de 8 septembrie 1940, în Zalău, a pus 
la cale acest măcel.
 În memoria acestora în localitatea Treznea, satul reședință de comună a fost ridicat un monument, sub forma unei piramide trunchiate, ceea 
ce simbolizează curmarea fără vreme a vieţii victimelor. Pe una dintre cele trei plăci care simbolizează trei mlădițe ce regenerează din arborele tăiat, ce 
străjuiesc urcarea treptelor spre monument, scrie:
 “S-a ridicat acest obelisc în memoria cetăţenilor din localitatea Treznea, uciși în timpul ocupației și terorii fascisto-hortyste în septembrie 
1940. Să facem totul pentru ca asemenea evenimente tragice să nu se mai repete niciodată”.  Monumentul este opera sculptorului Aurel Contraș.
 În același context, sub directa îndrumare a directorului Muzeului de Istorie și Artă Zalău, regretatul profesor  Matei Alexandru,  în cimitirul 
vechi al satului, în anul 1994 a fost construit un soclu reprezentând  simbolic, groapa comună  a celor 86 de martiri ai satului, pe care au fost 
inscripționate pe plăci de marmură, numele celor 86 de martiri și vârsta acestora.
 În  luna iulie 1995 în semn de cinstire pentru jertfele date și pentru eroismul manifestat in timpul ocupației fascisto-hortyste din perioada 
august 1940- octombrie 1944, Parlamentul României adoptă o lege  prin care localitățile  Ip și Treznea din județul Sălaj, se declară localități martir ale 
neamului românesc, iar localitatea Treznea și-a redobândit și identitatea meritată de comuna Treznea.
 În localitatea Bozna avem o biserica de lemn – monument istoric -  construită 1688, cu hramul – Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

 GEOGRAFIE

 Din punct de vedere geografic comuna Treznea are un teritoriu administrativ pe suprafaţă de 37,05 km², și este situată în partea vestică a ţării, 
ocupând partea central sudică a județului Sălaj.
 Așezarea geografică a comunei imprimă caractere specifice cadrului ei fizic, istoric și economic. Teritoriul comunei se află în nordul Ardealului, 
la sud de municipiul Zalău, centru de reședință al județului Sălaj.
 Comuna se întinde în depresiunea Almaș-Agrij ce reprezintă compartimentul nord-estic al Munților Apuseni.
 În ceea ce privește resursele subsolului se cunosc unele încercări de exploatare a cărbunelui în localitatea Treznea, în locul numit Baia, dar din 
cauza rezervelor mici, mina a fost abandonată.
 Pe teritoriul comunei întâlnim următoarele forme de relief: munţi cristalini (Muniţii Meseșului - 848 m), dealuri înalte (peste 500 m) cele 
mai numeroase de pe teritoriul comunei și zonele depresionare (Treznea-Agrij), unde se află vatra satelor cu același nume, de asemenea câteva cascade în 
zona – Pe Vale - , doar că,  pentru unele  , vizibilitatea este  mai mult primăvara odată cu topirea zăpezii, neavând o sursă permanentă de apă.
      Comuna Treznea se învecinează la nord cu municipiul. ZALĂU, la est cu comuna ROMÂNAȘI și sud cu comuna AGRIJ, la vest cu comuna 
MESEȘENII DE JOS.
 Clima zonei aparţine tipului temperat continental caracterizat, de valori anuale ale temperaturii aerului ( - 10ºC în timpul iernii și până la + 
30 ºC în timpul verii) și prin precipitații medii anuale cu valori sub 25 l/m2.

 SOLURILE 

 Învelișul de sol, rezultat al interacțiunii factorilor fizico-geografici se prezintă destul de divers dar se remarcă la nivel general influența deosebită 
a rocii reliefului și a apei freatice.
 Solurile se împart în mai multe unităţi zonale și intrazonale care constituie potențialul pedologic valorificat ca bază de dezvoltare a biocenozelor 
și a diverselor culturi în raport cu condițiile mediului înconjurător. Distingem următoarele tipuri de soluri: soluri brune argiloiluviale, soluri brun luvic, 
regosoluri, erodisoluri.

 Vegetația naturală se încadrează în  două mari unităţi vegetale: 1. zona I, forestieră cu dealuri acoperite cu păduri de gorun, fag și floră ierboasă 
corespunzătoare.
 O bună parte din teritoriul comunei este acoperit cu păduri de stejar (Quercus 39%), de fag (fagus sylvatica 20%) și din alte specii ca plop, 
mesteacăn și carpen.
 2. Zona a II-a , în afară de stejar și fag predomină arbuști cu specii de măceș, corn și porumbar.
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 Fauna comunei Treznea este bogată și caracteristică zonei montane și  de deal. Dintre viețuitoare, cele mai răspândite sunt: vulpea, mistrețul, 
lupul, iepurele și fazanii.

 ORGANIZARE:

 Comuna Treznea este alcătuită din cele două sate Treznea, care este și centrul comunei și Bozna și se întinde pe o suprafaţă de 3705 ha din care 
2127 ha teren agricol (arabil, livezi, pomi, vii, pășuni, fânețe) și 1009 ha cu păduri, drumuri 51 ha .
 Artera principală care străbate axial comuna, pe direcția Zalău - Ciucea este DJ 108/R și trece prin cele două localități componente pe o 
lungime de aproximativ 12 km.
 STRUCTURA POPULAȚIEI
 Importanța economică pe care a avut-o odinioară se reflectă și pe plan demografic. De la aproximativ 1500 locuitori în anul 1938, populația 
comunei a scăzut la aproximativ 1100 locuitori la 1 ianuarie 1990.
 Datele Recensământului populației și locuințelor din 2002 arată că populația stabilă era la 31.12.2001 de 1033 locuitori iar cel din 2011 o 
populaţie de  981 locuitori.
 Populația activă este de aproximativ 55 %.
 Un reprezentant de seamă al comunei noastre este doctorul Ioan Pușcaș care a fost fiu al satului Treznea și pe lângă calitatea de doctor 
recunoscut național și internațional este vestit pentru inițierea demersurilor și sprijinul construcției Monumentului Eroilor Martiri.

Biserica din Bozna Monumentul eroilor căzuți în cele două Războa-
ie Mondiale 

Cascadele de pe Treznea

Iarna la TrezneaMonumentului Eroilor Martiri din Treznea

Dr Ioan Pușcaș- Discurs cu ocazia comemorării victimelor la Monumentul Eroilor 
Martiri din Treznea
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Comuna Valcău de Jos aparține din punct de vedere administrativ de județul Sălaj și este situată în partea de S-V a județului la o distanță de 50 
km de municipiul Zalău și la 20 km de orașul Șimleu Silvaniei. Satele aparținătoare comunei sunt: Valcău de Jos, Valcău de Sus, Subcetate, 
Preoteasa, Lazuri, Ratovei; față de reședința comunei, satele sunt situate la distanțe cuprinse între 2 km (satul Valcău de Sus) și respectiv 5 km 

(satul Preoteasa).Din punct de vedere al teritoriului comuna Valcău de Jos este o comună mijlocie având o suprafață de 63,23 km².

 LEGĂTURI RUTIERE ÎN JUDEȚUL SĂLAJ:

 Ca și mijloace de acces există un drum național asfaltat (DJ 191 D), care trece prin localitatea Valcău de Jos și face legătura cu DN 91 în 
localitatea Nușfalău și cu E 81 în localitatea Ciucea cu o întindere de 5 km. Celelalte localități sunt legate de centrul de comună prin drumuri comunale 
majoritatea reabilitate astfel se poate circula în condiții bune. În comună nu există cale ferată, cea mai apropiată cale ferată fiind în localitatea Nușfalău 
la aproximativ 12 km distanță față de centrul de comună Valcău de Jos.

 CADRUL NATURAL

 Teritoriul comunei dispune de diferite unităţi de relief în lunca Barcăului având aspect de câmpie, dealuri cu caracter piemontan la poalele 
munților Plopiș, piemontul Oșteana, dealurile Bănișorului. Este situată la contactul dintre Depresiunea Șimleu și Munții Plopișului în bazinul hidro-
grafic al râului Barcău. Deși sunt străbătuți de o reţea hidrografică destul de densă Munții Plopișului prezintă suprafeţe relativ plane și întinse de unde le 
vine și denumirea de Munții Șes. 

 SCURT ISTORIC

 Valcău de Jos este sat reședință de comună, în 2002, avea 909 locuitori, 454 de sex masculin, 455 de sex feminin. În întreaga comună locuiau 
3.302 cetățeni, 1.694 de sex masculin, 1.608 de sex feminin. Din aceștia, 2.909 erau români, 105
maghiari, 287 țigani, 1 slovac. 
 În comuna Valcău de Jos nu s-au făcut săpături arheologice sistematice, iar materialul arheologic ieșit la suprafață a fost descoperit în mod 
întâmplător de către unii localnici. În satul Preoteasa, în primăvara anului 1971, în locul numit “La pietre”, situat la circa 1 km spre sud de școală, cu 
ocazia aratului a fost descoperită pe o terasă, o așezare de cultură Tisa. La suprafața arăturii au fost adunate fragmente ceramice și unelte din piatră.
Odată cu cucerirea Transilvaniei de către regalitatea maghiară, a fost cucerită și localitatea Valcău de Jos, în care s-au stabilit primii locuitori maghiari, 
care au trăit alături de populația românească întâlnită. Atestarea documentară a localității Valcău de Jos este anterioară cetății existente aici. Astfel, apare 
încă din 1214 villa (satul) Saicu, nesigur în perioada regelui Ungariei Andrei al II-lea (1205 - 1235) când teritoriul localității este în posesia unui anume 
Saicu. (Petri Mór - „Monografia Comitatului Sălaj”, vol. IV, p.745-751). 
 Localitatea este menționată pentru prima dată sub toponimul de Valcău în 1249 ca terra Walko, Wolko. (Coriolan Suciu - „Dicționar istoric 
al localităților din Transilvania”, vol.II, p.224). Tot în acel an „moșia” Valcău (Wlako) este donată de regele Ungariei Béla al IV-lea lui Paul, judele curții 
regale și comitele de Zala, pentru rolul jucat de acesta în reorganizarea Transilvaniei după invazia tătară în 1241. În ceea ce privește numele localității, 
potrivit lui Petri Mór, toponimul de Valcău vine din cuvântul slav „vlk” care înseamnă lup.

 OBIECTIVE TURISTICE

 Obiective turistice promovate: Ruinele Cetății de la Subcetate, Zona Pietrele din localitatea Preoteasa, Biserica Reformată din localitatea 
Valcau de Jos – monumente incluse de Ministerul Culturii în patrimoniul cultural. Defileul Barcăului, pășunile împădurite, case vechi.
 Istoria cetății Valcău este una destul de veche, prima atestare documentară a acesteia datând din anul 1280. 
 Cetatea Valcău a fost construită de  monarhia maghiară pentru a preîntâmpina invaziile tătărești, dar și pe cele otomane. În acest mod, monar-
hia maghiară și-a dorit să construiască pe teritoriul ţării noastre pe care o domina un sistem amplu de fortificații în Transilvania care cuprindea și partea 
județului Sălaj. Se pare că a fost construită în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, după marea invazie tătară din 1241. Scopul construcției cetății a 
fost unul de apărare, dorindu-se apărarea regiunii sud-vestice a Sălajului.

 În secolul al XV-lea, cetatea Valcău predomina în regiunea comitatului Crasna, fiind cea mai importantă din această zonă strategică de apărare 
a ţării.
 Potrivit cercetătorilor, cetatea Valcău a fost ridicată imediat după invazia tătărească din anul 1241. Iniţial, aceasta s-a dorit a fi una dintre 
cetățile nobiliare, aflată pentru prima dată în stăpânirea lui Bekch, fiul legitim al lui Iacob Kopasz.
 În 1319 documentele atestă un „Castrum Volko”. Domeniul cetății era format din 22 sate, majoritatea românești, fapt consemnat într-un 
document din 1342. În anul 1665, Hamza Pașa ce stapânea cetatea Oradea trimite spre cetatea Valcău un număr impresionant de soldaţi – 500 – pentru 
a cuceri cetatea Valcău. În încercările sale, Hamza Pașa a reușit să devasteze de mai multe ori cetatea, chiar în ciuda încercărilor monarhiei maghiare de 
a întări punctele strategice ale acesteia. Se pare că cetatea a avut o formă trapezoidală. La începutul secolului XX, Dr. Petri Mór consemna în Szilágy.
Vármegye monográphiája (Monografia comitatului Sălaj) că pe vârful dealului se văd în împrejur șanțuri, la circa 300 m, ca și ruinele zidului din incintă. 
 Tot aici au fost descoperite ruinele unei pivnițe. Donjonul din care se mai păstrează doar fragmente se încadrează stilistic, prin baza lui pătrată, 
unei arii foarte comune arhitecturii militare transilvane, încadrată cronologic în secolele XIII - XIV.
 Astăzi, după mai bine de un secol de la constatările de mai sus, pe lângă câteva fragmente din vechiul zid, se mai păstrează în partea sudică o 
mică porțiune din zidul castelului propriu zis și două fragmente din bastioanele patrulatere în partea de nord - est și în partea de vest. Incinta are o formă 
de patrulater neregulat, cu turnuri pătrate la colțuri. Astăzi, se mai păstrează ruine din două turnuri. Piatra folosită la construcție a fost luată din dealul 
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pe care s-a ridicat cetatea, iar pentru zidit s-a folosit mortarul din var. 

 Obiceiuri și tradiții

 Crăciun – Colinda (Grupuri de bărbaţi colindă la fiecare casă în ajunul Crăciunului), Danț, Spectacole de dansuri populare specifice zonei 
Barcăului susținute de ansamblul popular „Spiridușii Valcăului”
 O altă atracție a zonei o constituie piața cu produse agricole locale de unde veți putea achiziționa: legume, fructe, produse lactate și preparate 
tradiționale, pregătite cu foarte multă dragoste și dăruire de către gospodarii din zonă, care vă așteaptă cu drag să-i cunoașteți și să descoperiți frumusețile 
comunei noastre. 

Cetatea din Valcău -detaliu

Drum județeanCabana de lemn cu căpițe de fân

Peisaj din comuna Valcău
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Comuna Vârșolț

 SCURT ISTORIC AL COMUNEI
 Primul document scris după „Monografia județului Sălaj” publicată de Petri Mór, la începutul secolului XX-atestă existenţa comunei încă din 
anul 1361, sub numele de Varsuch.
 Denumirea comunei, după Petri Mor, derivă din cuvântul „verse”, de origine slavă care este denumirea unei unelte de pescuit. După toate 
probabilităţile, populaţia din acest loc este de confluenţă a râului Coliţca sau Crasna, practica pe scară largă la acea dată pescuitul.

    DATE DEMOGRAFICE  

 Conform recensământului  din anul 2011, populația comunei Vârșolț se ridică la 2.209 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt maghiari 
(66%). Principalele minorități sunt cele de români (27,89%) și romi (4,16%). Pentru 1,9% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. 

 Zona turistică Vârșolț

 Zona turistică a comunei Vârșolţ cuprinde numeroase elemente ale cadrului natural, elemente etnografice, aspecte istorice și culturale. Toate 
aceste elemente constituie obiective turistice de o rară frumuseţe și bogăţie. Promovarea potențialului turistic este necesară, în vederea creșterii atractivi-
tății comunei, ca destinaţie turistică. 

 POTENŢIAL NATURAL:

 Reţea hidrografică (Râul Crasna cu afluentul său Coliţca; Lacul de acumulare Vârșolţ)
 Flora și fauna: Comuna dispune de o floră foarte bogată, constând în: stuf, papură și flori de câmp, iar fauna cuprinde cu precădere următoarele 
viețuitoare: lebede, rațe sălbatice, berze, pești, cocori albi, ulii, vulturi, vulpi și lupi.
   
 Potenţial turistic antropic:
 Obiective religioase (Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului“, din Vârșolţ, Biserica Reformată din satul Vârșolţ)
 Obiective cultural-istorice (Placa comemorativă din satul Vârșolţ, Monumentul istoric-Turnul cu clopotnița din lemn din Recea)
 Peste 400 de pivnițe pentru vin 
 Fântânile cu cununi din Vârșolţ

 Manifestări specifice locului:
 Zilele Vârșolţului;
 Culesul cepei;
 Claca de tors cânepă;
 Coroniţa din Vârșolţ;
 Balul culesului strugurilor;
 Festivalul costumelor populare naţionale și internaționale;
 Haba sau șezătoarea;
 Danţul;
 „Corindatul”
 Verjelul;
 Plugușorul;
 Sorcova;

 Alte resurse:
 Portul popular bărbătesc și femeiesc;
 Gastronomia tradiţională (supa de pui „leveșe” și supa „guiaș”, „kurtos-colacs”);
 Interiorul și exteriorul așezărilor;
 Structuri de cazare (cabane în zona barajului Vârșolţ);
 Structuri de alimentație (câteva magazine mixte și un restaurant);
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Festivalul costumelor populare

Panoramă Vârșolț

Concurs de pescuit pentru copii

Sfințire Monumentul Eroilor - 2011Biserică din Comuna Vârșolț Lacul Vârșolț

Zilele Vârșolțului 2019
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Comuna Zalha este așezată în partea de est a județului, în zona colinară a Dealurilor Șimișna – 
Gîrbou. Comuna având în componență următoarele localități: Zalha, Ceaca, Ciureni, Valea 
Ciurenilor, Valea Hranei, Valea Lungă, Vârteșca. Satul de reședință Zalha a fost atestat prima 

dată documentar, în anul 1378, sub numele de Zalha. Satul Ceaca a fost atestat documentar, în 1378 sub 
denumirea de Chyaka, iar satul Valea Lungă în 1322, sub numele de Huzzmezeu. Pentru prima dată , 
apare în documente satul Ciureni, în anul 1625, cu numele de Chwrwnfalwa. Valea Ciurenilor este atestat 
documentar, în anul 1913, cu numele de Csurenypuszta, iar Valea Hranei, în anul 1594, cu denumirea de 
Lak. Satul Vârteșca apare în documente din anul 1913, cu numele de Virtyeskatelep.
Istoricul I. Pătruţ arată că numele Zalha are la origine un etimon slav, care în ucraineană, a format Zalha 
și înseamnă „strajă, pândă, apărare”. Toponimul a fost împrumutat de români, nu direct de la slavi, ci din 
limba maghiară, în care există cuvântul Zaloga, ce s-a transformat apoi în Zaloha și mai apoi în Zalha. Așezarea localității poate sugera existența unui 
punct de strajă în acea zonă, însă un alt istoric arată că a existat și un nume de familie Zalog, care ar fi putut da numele de Zalha. Valea Lungă a primit 
denumirea după caracteristica locului. Maghiarii o denumeau „câmpul lung”, iar Valea Hranei a primit această denumire deoarece, în zonă era foarte 
mult hrean. Dacă veți poposi la Zalha, fie și pentru puțină vreme, veți avea ocazia să redescoperiți România pitorească, a bunicilor și părinților noștri, cu 
peisaje minunate, cărări pitorești și produse naturale ca la mama acasă! Drumul ce merge șerpuit pe lângă o vale spectaculoasă, te duce la așezarea care 
numără  puţin peste 800 de suflete, aceasta fiind cea mai mică unitate administrativă din județ. Cu toate acestea, în cele câteva locuințe din comună 

trăiesc însă, oamenii locului, care sunt de o frumuseţe rar întâlnită. Oamenii locului au ca ocupație 
principală agricultura și agronomia, trăind în simbioză perfectă cu natura. Profitând de bogățiile naturale, 
oamenii harnici de aici au deschis numeroase ferme, comuna având cel mai mare colectiv de bovine din 
județ. De aceea, bivolii au devenit oarecum emblema comunei.
 Pe lângă legătura lui cu natura și pământul, pe care l-a lucrat cu atâta dragoste și trudă, țăranul 
român a avut mereu o legătură aparte cu sacrul, credința având un rol esențial în viața oamenilor și 
a comunității, iar oamenii din Zalha nu fac excepție de la acest principiu. De aceea, în vârf de deal, 
în apropierea unei stâne lângă o pășune pentru bivoli, Mântuitorul Hristos stă răstignit pe o Cruce, 
cu brațele întinse, veghind cu drag atât animalele, cât și natura, dar mai ales casele micuțe și frumos 
amenajate, precum și oamenii muncitori pe care i-a așezat acolo pentru a se bucura de zidirea și dragostea 

Lui. 
 Pe lângă această troiță, în comună pot fi vizitate și câteva lăcașuri de cult. În Zalha se găsește Biserica de lemn, construită în anul 1821, de 
meșterul Farcaș Simion. A fost pictată în anul 1882 și repictată în 1966. În timp, a suferit multe modificări și nu a fost inclusă pe lista monumentelor 
istorice. În Ciureni se găsește și o Biserică de lemn, ce a fost cumpărată în anul 1927, din Elciu. Data construcției nu se cunoaște, dar pe clopote este 
gravată data de 21 aprilie 1776. Pictura a fost realizată în 1976, de Ioan Ciurean din Creaca. 
 Zona Ciureni - Valea Ciurenilor are un potenţial turistic însemnat. De aceea, văzând oportunitățile de dezvoltare economică a zonei, în ultimii 
ani, au apărut diverse cabane gata să vă găzduiască și să vă ofere câteva zile minunate în cel mai pitoresc loc din Sălaj.

Biserica ortodoxă din Zalha

Cabana Valea Ciurenilor

Comuna Zalha - Așezare geografică

Comuna Zalha
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Comuna Zimbor, aflată în partea de sud-est a judeţului Sălaj pe drumul european E 81, la 28 km distanţă faţă de reședinţa de judeţ, municipiul 
Zalău. Aceasta are o suprafață: 74,80 km2, din care 3,20 km2, intravilan și 71,60 km2 extravilan, adăpostind o populație de 1306 persoane, ce 
locuiesc în 971 de gospodării și 624 de locuințe. În dorința de a oferi tinerei generații darul cunoașterii, pe teritoriul comunei au fost amenajate 

două grădinițe și două școli. Din punct de vedere administrativ, comuna are în componență următoarele localități: Zimbor, Chendremal, Dolu, Sutoru, 
Sâcraiu Almașului.
 Comuna adăpostește o serie de construcții și monumente vechi, pe care vă invităm cu toată inima să le descoperiți personal, dar pentru a vă 
stârnii interesul vă prezentăm mai jos câteva detalii despre o parte din atracțiile zonei și pentru că o imagine face cât 1000 de cuvinte, vă supunem atenției 
și câteva fotografii.  

1. Biserica de lemn din Zimbor 

Construcția se află în localitatea omonimă din județul Sălaj și este databilă la mijlocul secolului al XVII-lea. Biserica se află pe lista monumentelor istorice 
sub codul LMI: SJ-II-m-A-05148.
Biserica nu este datată. O inscripție de pe vechea poartă de intrare în cimitir indică: “Ani de la Is Hs 1643”. Este interesantă folosirea mixtă de litere 
latine și chirilice în această inscripție.
Anul 1643, ar putea fi transferat într-o anumită măsură și bisericii, care, prin câteva trăsături vechi, susține o astfel de datare. Dintre trăsăturile vechi 
întâlnite, se pot menționa: fereastra cu oblon prins în structura pereților, pe latura de nord a navei, piciorul de altar sculptat în formă de potir, lipsa 
inițială a turnului, tipul simplu de chetoare, adeseori închisă cu cep și altele. Există totuși, rezerva faptului că în Sălaj s-au păstrat unele trăsături arhaice, 
mai mult decât în alte părți. De aceea, este necesară aprofundarea cercetărilor pentru datarea relativă sau certă a bisericii de lemn.
Corul din navă, este datat de o inscripție pe unul din stâlpii lui de sprijin, din anul 1892. Biserica are nevoie de o reparație urgentă a acoperișului.

2. Biserica și Clopotnița Reformată din Zimbor 

Primele însemnări despre biserica catolică a localității Zimbor, datează din 1330. Odată cu Reforma protestantă credincioșii localității Zimbor au trecut 
la religia reformată, biserica construită în secolul XV fiind și ea adaptată la noua religie, la începutul anilor 1770, având loc ultimele modificări majore. 
Pe pilonul de susținere a sacristiei a fost gravat epitaful lui Szilágyi Jakab, decedat în 1759. Amvonul a fost sculptat de Sipos Dávid, în 1742. Pe lespezi 
de piatră și pe casetele tavanului, se poate vedea stema familiei nobiliare locale Sombory.
Parapetul corului a fost pictat de renumitul pictor de biserici Umlig Lőrinc, în secolul XVIII, lucru dovedit de singura casetă care se mai păstrează în 
prezent. Biserica nu a avut turn niciodată, ci doar o clopotniță de lemn separată, acoperită cu șindrilă, ce a fost construită în 1771. Clopotele turnate 
în secolul XVIII au fost rechiziționate în timpul Primului Război Mondial, iar cele actuale au fost turnate în 1929.

3. Monumentul Eroilor din Zimbor

Monumentul Eroilor, din Parcul Central este construit din beton și marmură, în anul 1999. Acesta este un omagiu adus eroilor care și-au pierdut viețile 
în războaie.

4. Castrul roman Optatiana Castrul roman se găsește pe teritoriul localității Sutoru, comuna Zimbor, în locul numit „Gura Căpușului“. Este un castru 
auxiliar, construit cu zid de piatră, în care a staționat unitatea militară Numerus Maurorum Optatianensium, fiind inclus în unitatea administrativă 
a Daciei Porolissensis. Castrul este menționat în Tabula Peutingeriana, ca făcând legătura directă cu castrul Largina (Bucium). Este o importantă așezare 
romană, de pe teritoriul provinciei Dacia, care a funcționat în strânsă legătură cu frontiera provinciei. De la Castrul roman „Optatiana“ din Sutor, apoi 
peste Valea Almașului unde a existat se pare și un pod, iar azi se văd foarte bine dalele de piatră în albia râului, pornește un drum roman, denumit de 
localnici „Drumul lui Traian“. Drumul continuă spre satul Cubleșu și urcă spre pădurea ce duce spre satul Șardu din județul Cluj, apoi se continuă spre 
Porolissum prin Fundătura Șardului. Drumul roman, care duce la Porta Praetoria a Porolissum-ului și totodată la castru, este un tronson al drumului 
imperial ce lega orașul Porolissum, capitala provinciei Dacia Porolissensis, de Napoca (Cluj-Napoca), Potaissa (Turda), Apullum (Alba-Iulia), Ulpia 
Traiana Sarmisegetusa, Tibiscum (Caransebeș), Drobeta Turnu Severin și peste podul de la Drobeta, de Roma.

Comuna Zimbor
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Biserica de lemn din Zimbor Biserica Reformată Zimbor

Clopotnița Bisericii reformate din Zimbor Monumentul Eroilor din Zimbor
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După recensământul din 2011, minoritatea slovacă din județul Sălaj are o populație de 1.118 persoane, care în procente reprezintă 0,55% din 
populația județului Sălaj. Localitățile din județul Sălaj, cu cea mai mare populație de etnie slovacă sunt: Făgetu - com. Plopiș, Zăuan-Băi- com. 
Ip, Dealul Corbului – com. Sâg, Marca, Șimleu Silvaniei și Zalău.

ISTORICUL LOCALITĂŢII FĂGETU (GEMELCICKA) 

 Localitatea Făgetu (Gemelcicka), aparținând de comuna Plopiș, alături de satele Plopiș și Iaz, fiind străbătută de drumul județean DJ110E, 
care asigură legătura comunității slovace din zonă cu centru de comună (localitatea Plopiș).
 Relieful acestei localități este cel specific zonelor montane, localitatea fiind așezată la o altitudine de peste 600 metri, în munții Plopiș. Din 
punct de vedere climatic, în acestă zonă iernile sunt mai lungi, cu zăpezi însemnate din punct de vedere cantitativ, pășunile și fânețele sunt predominante, 
iar pe suprafețele arabile se cultivă în cea mai mare parte cartoful. 
 Aceasta a fost înființată la începutul sec al XIX-lea de slovacii veniți din partea de Nord-Vest a Slovaciei, din ținuturile Orava și Kysuce. În 
anul 1811, slovacii au venit aici ca tăietori de lemne, chemați de Baronul Bánffy, fiind mai apoi împroprietăriţi cu terenuri pentru munca prestată. Și-au 
construit case, pe care au căutat să le facă undeva lângă un izvor, deoarece nu exista o sursă de apă sigură. Astfel au început să-și cultive cartofi, ovăz și 
secară, în acest ţinut sărac și pietros. Prima atestare documentară a localității provine din anul 1830, când satul apare sub numele de Valea Ungurului, 
iar ultima în 1964, sub numele de Făgetu, denumire ce îi corespunde pe deplin, ţinând seama de așezarea acestei localități unde terenurile agricole sunt 
intercalate cu pâlcuri mai mari sau mai mici de păduri de fag. 
 Această localitate are cea mai mare suprafață dintre toate satele slovace din România. Aici trăiește cea mai mare comunitate de slovaci care își 
respectă obiceiurile și tradițiile.
 Comunitatea de peste 700 de slovaci, care trăiește la Făgetu, face din această localitate o adevărată ‘insulă’ a acestei etnii în judeţul Sălaj. 
Slovacii de astăzi lucrează prea puţin în domeniul exploatării lemnului, ocupaţiile de bază fiind agricultura și creșterea animalelor.
 Localitatea este una tipică de munte, situată la o altitudine de circa 500-600 de metri, fiind răsfirată pe o suprafaţă mare. Distanţa dintre case 
este de 200-400 de metri și poate ajunge și până la un kilometru. Localitatea a fost electrificată în anii 1990-1995. 

 Școala din Făgetu 

 În 1873, Episcopia Romano-Catolică din Oradea, construiește pentru locuitorii din Făgetu o școală din piatră și pământ. Această clădire avea 
drept scop, pe de o parte desfășurarea slujbelor de duminică și în sărbători, iar pe de altă parte, pentru zilele din timpul săptămânii, folosirea acesteia ca 
școală pentru copiii din localitate. Lucrurile au funcționat în acest fel până când școala a fost naționalizată. 
 În anul 1831, a fost aici un învățător din Slovacia, Rudo Dočolomansky.  Atunci a avut 246 de elevi într-o grupă. Acest învățător s-a căsătorit 
cu o româncă din Plopiș cu care a avut 8 copii, unul dintre ei, Michal Dočolomansky, a fost dintre cei mai buni actori ai Slovaciei. Pe turnul bisericii, se 
află o statuie din lemn, în formă de inimă, pe care a sculptat-o chiar el. „Za boha a narod pre pokoj sveta - Pentru Dumnezeu și pentru popor și pentru 
pacea lumii!“. Aceste cuvinte au fost inscripționate pe soclul statuii realizate de Rudolf Dočolomansky, venit în 1938, în satul Borumlaca din județul 
Bihor. 
 Școala gimnazială cu clasele I-VIII a fost construită în anul 2010 și a fost sprijinită printr-un proiect internațional. Clădirea este una modernă, 
fiind dotată tehnic, copiii, beneficiind de dotările școlii, fapt pentru care, ei încep să învețe să comunice și prin intermediul tehnologiei noi care se 
dezvoltă din ce în ce mai des. În prezent, aici învaţă peste 70 de copii. Pe lângă biserică, această școală este cea  mai impunătoare clădire din sat. 
Făgetu mai are două școli cu clasele I-IV. Școala nr.2 a fost construită de Guvernul Cehoslovac în 1936, iar Școala nr.3 a fost construită în 1973, de 
Guvernul României. În localitate funcționează actualmente și două grădinițe.

 Biserica Romano-Catolică „Sf. Ștefan Rege”

 Viața religioasă din Făgetu a început în jurul anului 1800, odată cu venirea primilor slovaci pe aceste locuri. În 1891, este înființată parohia, 
de către cardinalul Dr. Schlauch Lőrinc, episcop de Oradea. Tot lui i se datorează și construcția casei parohiale. În 1894, începe construcția Bisericii cu 
hramul „Sf. Ștefan Rege“. Mulțumită strădaniei parohului actual, din Slovacia au venit mai multe călugărițe care ajută la educația religioasă și la îngrijirea 
bolnavilor.
 În 1991, s-a pus piatra de temelie a noii mănăstiri, în prezența nunțiului papal John Bukovsky. Între timp construcția mănăstirii este finalizată 
și este sfințită tot de nunțiul papal în 1993. Bineînțeles că între timp ea a mai fost reabilitată și este un punct de referință a satului, care alături de școală 
sunt cele mai frumoase obiective din sat.
 Anual, în luna august, cu ocazia sărbătorii Sf. Ștefan, se adună toată comunitatea la Sărbătoarea hramului Bisericii din Făgetu. Aici se întâlnesc 
cei mai mulți slovaci plecați fie în alte localități sau țări. Cei mai mulți dintre ei se întorc poate doar o dată pe an acasă și asta chiar de sărbătoarea 
hramului Bisericii.
 În 2 august 2015, a avut loc un frumos eveniment ce a marca sărbătorirea hramului Bisericii Romano-Catolice din localitatea Făgetu. Biserica 
poartă hramul „Sf. Ștefan Rege“, sărbătorit anual în prima duminică a lunii august. Tot atunci s-a marcat împlinirea a 25 de anii de la venirea primelor 
călugărițe în Făgetu, surorile milostive ale Sfintei Cruci din Slovacia, venite aici voluntar. De-a lungul anilor, acestea au avut o contribuție semnificativă 
în educația religioasă a tinerilor, dar și în sprijinirea persoanelor vârstnice, prin oferirea de servicii medicale diverse. 

 TRADIȚII ȘI OBICEIURI

 Căminul cultural din Făgetu a fost construit de statul român după 1970. A fost renovat și modernizat în anul 2012. Acesta se folosește pentru 
diferite festivaluri, acțiuni culturale sau întâlniri cetățenești.
 Casa de Caritate a Surorilor Sfintei Cruci, a fost construită cu sprijinul financiar al unei Parohii Catolice din Elveția, între anii 1990-1993. Ea 
este și dispensar uman în această localitate.

Slovacii din Sălaj
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„Festivalul folcloric pentru copii” din Făgetu este o acţiune culturală importantă care se desfășoară anual, începând din anul 2010. Încă de la început, 
scopul acestei manifestări a fost păstrarea și continuarea obiceiurilor, a dansurilor și a cântecelor moștenite de la părinți și bunici, încurajarea tineretului 
de a nu-și uita graiul și originile, dar și păstrarea identității slovace. La acest festival participă ansambluri folclorice de copii din satele slovace, din județele 
Bihor și Sălaj, care prezintă un program artistic. 
 Festivalul folcloric pentru copii este unul dintre cele mai importante evenimente din țară, dedicate copiilor slovaci, deoarece aici pot să-și 
prezinte obiceiurile și tradițiile din satele natale.
 Festivalul pentru copii a intrat deja în tradiție și constituie un reper esențial de educație prin cultură, în general și folclor autentic, în special. 
 Este foarte important ca un copil aflat chiar la o vârstă mică, să fie obișnuiți cu naturalul, cu firescul portului popular slovac.
 În timpul anului, în viața comunității slovace, au loc numeroase evenimente precum: 

 1. Sărbătoarea hramului Bisericii - în prima duminică din august;
 2. Sărbători precum Crăciunul, Anul Nou și Paștele; 
 3. Betleemul și Dorota

 Sărbătoarea Crăciunului este anunțată prin obiceiul copiilor de a merge cu Betleemul, pentru a vesti Nașterea Mântuitorului.  Umblatul cu 
Betleemul presupune învățarea scenetei care are tema Nașterea lui Isus. Pentru scenariul Betleemului este nevoie de 5 persoane: Îngerul, Fedor, Kubo, 
Stacha și Păstor. Copiii îmbrăcați tradițional umblă din casă-n casă și vestesc Nașterea Mântuitorului. Aceștia sunt răsplătiți de gazde cu fructe, prăjituri, 
dulciuri și chiar bani. În satele slovace din Bihor și Sălaj se umblă și cu Dorota. Este o scenetă despre o fată, Dorota, care și-a dedicat viața lui Isus Hristos 
și nu a cedat suferințelor la care a fost supusă de îndrăgostitul rege. 

 4.  Sf. Nicolae – prietenul copiilor;
 5. Festivalul copiilor;
 6. Alte evenimente organizate de  Primăria Plopiș sau comunitatea locală: Ziua limbii slovace – 25 mai, Festivalul cireșilor, Tabere 
organizate de surorile Sfintei Cruci din Făgetu, Concurs de dans Juniori 2019.
 Iernile grele și terenul puţin fertil, au făcut din cartofi un aliment de bază, localnicii construind gropi, unde îi depozitează pe timpul sezonului 
rece. Din cartofi slovacii prepară o gamă variată de mâncăruri, de la sarmale până la plăcintele numite în slovacă „polisneac”, găluște din cartofi „halusky”, 
printre băuturile tradiționale la loc de frunte fiind pălinca de cireșe amare sălbatice sau cea de secară.
 Implicarea tinerilor, copiilor, în derularea acestor activități va conduce la conștientizarea faptului că sărbătorile și tradițiile din localitățile 
slovace vor fi păstrate și transmise mai departe.
 Slovacii din județul Sălaj, își păstrează cultura proprie, care este rezultatul unei asimilări interne, un rezultat al existenței culturii slovace 
minoritare în mediul majoritar român.
 Diferențele etnice, lingvistice, religioase și culturale îi identifică și azi pe locuitorii slovaci, din județul Sălaj. 
 Școala slovacă, limba maternă și de comunicare slovacă, liturghiile în limba slovacă, identitatea slovacă, contactele cu Slovacia, sunt 
interdependențe specifice care îi caracterizează și astăzi pe slovacii din județul Sălaj. 
 Minoritatea slovacă din județul Sălaj, prin contribuția ei la viața culturală, științifică și economică a județului, prin spiritul de conviețuire și 
acceptare reciprocă pe care-l generează, reprezintă un atu și o bogăție pentru acest județ. 

Diverse momente din viața comunităților slovace din Sălaj
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Diverse evenimente și construcții importante ale comunităților slovace din Sălaj
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Populația județului Sălaj este de 224384 de persoane, din acestea un număr de 15004, sunt persoane de etnie rromă, în procent 7% din totalul 
populației. Județul Sălaj este al treilea judeţ din tara, după Mureș și Bihor, ca pondere a populației de etnie romă, din totalul populației.
Județul Sălaj are 30 de comunități cu peste 250 de persoane fiecare, cea mai mare fiind comunitatea din localitatea Pusta Vale cu peste 2500 de 

persoane.
 La nivel de judeţ sunt angajaţi un număr de 7 mediatori sanitari în 7 comunități importante de romi. Aceștia au rolul de a implementa 
activităţi de natură să conducă la îmbunătăţirea situației medico-sanitare a peste 3000 de persoane de etnie romă.
 De asemenea, în 7 unităţi de învăţământ sunt angajaţi 7 mediatori școlari, care contribuie la diminuarea în primul rând a abandonului școlar, 
la reducerea absenteismului și la îmbunătăţirea participării școlare.
 În fiecare an școlar, elevii de etnie romă, din clasele a VIII-a beneficiază de un număr de 70-75 de locuri, în funcţie de cerere, pentru admiterea 
în învăţământul liceal. Tot în acest context elevii claselor a XII-a beneficiază de locuri speciale pentru romi în învăţământul superior de stat. În medie, 
din județul Sălaj, pleacă la studii universitare în jur de 10-15 elevi romi.
 În județul Sălaj există unităţi de învăţământ, în care se predă limba, istoria și tradiția romilor, dar și unităţi de învăţământ unde se predă 
integral în limba maternă, respectiv limba romani. În ceea ce privește neamurile de romi din județul Sălaj, acestea sunt: romii gabori, romii căldărari, 
romii ciurari, romii fierari, romii cărămidari și romii lăutari.

 ELEMENTE DIN ISTORIA ȘI CULTURA  SCRISĂ ȘI NESCRISĂ A ROMILOR

 Aproape tot ce se știe despre istoria veche a romilor, se datorează lingvisticii. Evidentele lingvistice și culturale dovedesc clar că romii sunt de 
origine indiană, cel mai probabil din regiunea nordică, Punjab. Se estimează că plecarea lor din India, a avut loc, în urmă cu cel puţin 1000 de ani. Prin 
analizarea lexicului rom, au fost identificate pe lângă elementele vechi indiene și cuvinte vechi afgane, persane, armene, osete, gruzine, turcești, grecești, 
slave și cuvinte românești. O problemă deosebit de importantă o reprezintă originea acestei robii, pentru întreaga populaţie romă. Desigur, existau sclavi 
în Evul Mediu timpuriu pe întreg cuprinsul Europei, precum și în Asia, dar aceștia erau în principal prizonieri de război, care nu aveau posibilitatea de 
a fi răscumpărați. 
 În Țările Române situația era diferită în ceea ce privește romii. “DACĂ ERAI ȚIGAN ERAI AUTOMAT ROB” 

 DEZROBIREA ROMILOR

 BARBU ȘTIRBEI 1849-1856, domnitor al Țării Românești, este interesat de problema robilor romi. 
 La 22 noiembrie 1850, a fost dată o poruncă domnească, prin care se interzicea ca familiile de romi să mai fie despărțite prin vânzare sau 
donație. La 20 februarie 1856, a fost desființată robia romilor, primindu-se ca despăgubire, 10 galbeni pentru fiecare individ eliberat.

 HOLOCAUSTUL

 Deportarea romilor s-a făcut în baza unui recensământ, din data de 25 mai 1942, care a clasificat propușii pentru deportare în două mari 
categorii:
 -Romi nomazi
 -Romi stabili
 Numărul celor deportați este necunoscut, variind de la 300.000 până la 500.000

  În ziua de azi, recunoașterea identității romilor este o problemă, deoarece teama de a nu se repeta istoria a condus la nerecunoașterea 
apartenenței etnice.
 La 8 aprilie se sărbătorește Ziua Internaţională a Romilor.
 La Congresul Mondial al Romilor, desfășurat la Londra, în anul 1971, s-a luat decizia ca ziua de 8 aprilie să devină Ziua Internaţională a 
Romilor din întreaga lume. Tot atunci a fost adoptat, ca imn internaţional al romilor, cântecul „Gelem, gelem”. Proveniența melodiei nu este clară, 
existând în prezent mai multe versiuni ale ei, dar toate îi atribuie o origine folclorică. Conform studiului elaborat de Elena Marushiakova și Vesselin 
Popov, cântecul a fost cules pentru prima dată de cântărețul de țambal bulgar Milan Aivazov (născut în 1922 în orașul Plovdiv, muzicant autodidact,  
care a făcut parte din Duetul Aivazov), care a ascultat-o de la bunicul său. După această versiune, Milan Aivazov și-a amintit melodia și titlul, dar a uitat 
textul. Pentru a evoca suferințele îndurate de romi în timpul celui de-al doilea Război  Mondial (Poraimos), compozitorul iugoslav de etnie romă Jarko 
Jovanović, în timpul vizitei sale la Struthof,(lăgar din Franța), a compus o variantă a cântecului și l-a pus pe muzica tradițională a romilor. Varianta 
în limba romanes ("Gelem, Gelem", a fost interpretată prima oară în cadru oficial la finalul primului Congres Mondial al Rromilor, ținut la Londra 
în zilele de 6-8 aprilie 1971. Titlul lucrării amintește de caracterul nomad al romilor și de lugile călători pe care această etnie le-a trăit de-a lungul 
vremii, cunoscută de asemenea și sub numele de "Opré Roma" - Sus romule! sau cel de "Romale, Chavale" - Romilor, Flăcăilor), piesa dorește să fie și 
o încurajare pentru toate comunitățile rome din lume ce sunt chemate să depășească toate vicisitudinile și să rămână demni asemeni 
 De asemenea, a fost adoptat și steagul internaţional al romilor, având jumătatea de jos verde, simbol al câmpurilor înverzite, și jumătatea de 
sus albastră, simbol al cerului senin, iar la mijloc o roată, simbolizând, pe de o parte, soarta, roata succesiunii vieţilor, iar pe de altă parte nomadismul, 
în relaţie cu spațiul originar al Indiei. 
 Două decenii mai târziu, la Congresul Mondial al Romilor din aprilie 1990, Comisia Lingvistică a Uniunii Internaționale a Romilor a 
oficializat alfabetul internaţional standardizat al limbii romani, decizia fiind semnată de 17 specialiști în domeniu, din diferite ţări, în prezența unui 
observator al UNESCO. 
 În anul 2006, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 66/2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea1 nr. 276 din 28.03.2006, pentru 
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consacrarea zilei de 8 aprilie ca „Sărbătoarea etniei romilor din România”.
 Prima atestare documentară a romilor datează din anul 1385, când domnitorul Ţării Românești, Dan I, dăruiește mănăstirii Tismana 
posesiunile care aparținuseră mai întâi mănăstirii Vodita, între aceste bunuri mobile și imobile se aflau și 40 de  sălașe de „atigani“.
 În cultura tradițională a romilor, noțiunea de neam nu se refera la înrudirea de sânge, ci la gruparea romilor după următoarele elemente 
comune: meseria tradițională, structurile de organizare socială, obiceiurile de familie și sărbătorile calendaristice.
  - boldenii/florarii: pe vremuri se ocupau cu confecționarea florilor artificiale pentru coroane, 
coronițe, jerbe, iar astăzi vând flori;
  - richinarii/ursarii: pe vremuri se ocupau cu „umblatul“ cu ursul, apoi, prin
 „reconversie profesională“, au devenit  fierari, pieptănari, ciurari și lăutari;

  - lovarii: romi unguri care se ocupă cu geambașia/negustoria de cai;
  - xoraxane/turci: romi turci musulmani, profund influențați de limba turcă, așezați mai ales în Dobrogea (Babadag, Tulcea, Isaccea, 
Casimcea);
  
  - gaborii: romi unguri care se ocupă cu tinichigeria, dar astăzi fac și comerţ ambulant 
cu covoare, cuverturi, obiecte casnice;
  - xanotoria/spoitorii: pe vremuri se ocupau cu spoitul sau cositorirea vaselor din metal;
  
  - rudarii: romi care și-au pierdut limba maternă și cultura romani tradițională și se ocupă cu prelucrarea lemnului;
  - fierarii: se ocupau cu prelucrarea fierului
  - lăutarii: muzicieni, mai ales instrumentiști; cunoscuți pentru virtuozitate și talent în interpretare. Această meserie se transmite din 
tată în fiu; se practică în grup, cu banda, în taraf, mai nou, cu formația; are drept ocazii nunțile,  petrecerile, târgurile;- rupunarii/argintarii: prelucrează 
bijuterii din aur și argint, sunt renumiți pentru bijuteriile în filigran; se ocupă cu prelucrarea argintului și a aurului.
  -Dintre neamurile încă existente îl amintim pe cel al căldărarilor, care au ca principal material de lucru tabla de aramă pe care o 
utilizează la confecționarea căldărilor, tigăilor, oalelor, sfeșnicelor, etc. 
Acesta este neamul care a păstrat cel mai bine limba, portul, obiceiurile,  tradițiile, modul de viață romani.

 OBICEIURI ȘI TRADIȚII

  Un număr destul de ridicat de reguli se referă la corpul uman, pornindu-se de la ideea că trupul uman este divizat în două părţi: de 
la brâu în sus - partea superioară, pură, iar de la brâu în jos - partea inferioară, impură;
  Partea de jos a corpului trebuie să fie în permanentă acoperită, atât la femei, cât și la bărbaţi;
  Femeile rome tradiționale poartă fuste lungi, niciodată pantaloni sau fuste scurte;
  Bărbații romi poartă pantaloni lungi, niciodată scurţi, genunchii fiind considerați cele mai indecente părţi ale trupului uman.
  Cărămidarii: frământă lut și prelucrează cărămizile necesare construcțiilor caselor.
  Cămășile și bluzele se spală separat de fuste și de pantaloni, în vase diferite speciale pentru fiecare componentă a îmbrăcăminții, 
superioară sau inferioară.
  Romii căldărari reprezintă unul din cele mai tradiționaliste  neamuri de romi. În comunităţile tradiționale, femeile poartă fuste lungi 
și colorate, salbe de aur la gât și monede în păr.
 În loc de concluzie:
  Romii au venit în Europa ca o naţiune unită prin limbă, cultură și origine, dar în grupuri mici și răspândite pe o arie mare. Prin 
urmare, romilor le-au lipsit mijloacele prin care alte populații își apără interesele. Ei nu au avut putere politică sau militară, o religie a lor sau un teritoriu 
cu care să se identifice.
  Și poate tocmai de aceea, anumite lucruri… persistă

Steagul Romilor Repartizarea pe neamuri a
 Romilor din România 

Elevi Romi

Romi florariRomi corturariGML Romi Costume tradiționale rome
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Alegerea unui loc de cazare poate fi o reală provocare pentru turiști, mai ales dacă poposesc pentru prima oară într-o anume localitate. Deoarece 
dorim să venim în sprijinul turiștilor interesați să viziteze județul Sălaj, vă punem la îndemână un link cu toate structurile de primire turistice cu 

funcțiuni de cazare clasificate, ordonate alfabetic, așa cum au fost postate de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și vă adresăm 
rugămintea de a parcurge cu atenție, secțiunea județului Sălaj, pentru a afla mai multe detalii despre unități acreditate de cazare, existente pe teritoriul 
județului nostru. 

Pensiuni și locuri de cazare
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În elaborarea materialelor din prezentul ghid, am beneficiat de sprijinul orașelor și comunelor, reprezentate de primari, viceprimari, secretari, 
reprezentanți ai centrelor turistice, ori a altor delegați din teritoriu. În semn de apreciere și prețuire a efortului lor, adresăm sincere mulțumiri tuturor 
celor care au contribuit la realizarea prezentului proiect.  Pe lângă materialele puse la dispoziție de către reprezentanții primăriilor, ghidul de față 

conține și o serie de completări realizate pe baza a diverse materiale, pe care am putut să le obținem din surse bibliografice sau de pe internet. Pentru o 
transparență maximă și în dorința de a respecta toate normele de citare și cele privitoare la drepturile de autor, vă supunem atenției o listă cu toate sursele 
utilizate în elaborarea ghidului.

I. PUBLICAȚII ȘI ARHIVE  
1. Ce legătură există între Armată și Biserica Ortodoxă, în Zalău, Alina Pop, ADEVĂRUL, Zalău, ianuarie 2015
2. Corneliu Coposu - 25. Un sfert de secol de la trecerea în eternitate a marelui om politic sălăjean, Marin Pop, Caiete Silvane, nr 160, 
noiembrie 2020, pag 1-2Lumea Credinței 
3. Mihai Viteazul si Salajul. Guruslau 375, Consiliul Judetean de Educaţie Politică și Cultura Socialista, 1976
4. Monografia satului Bădăcin și a familiei Maniu,Cristian Borz, Caiete Silvane, Zalău, 2012
5. Prezența lui Mihai Viteazul la Alba-Iulia in istorica zi de 1 Decembrie 1918
6. SĂLAJ - GHIDUL LOCALITĂŢILOR, Ediția a II-a, revizuită și adăugită, Biblioteca Judeţeană I.S. Bădescu Sălaj, Zalău, 2017
7. Zalau-Piata-Centrala-1941-1947-Fotofilm- Cluj, Arhiva MNIR.
   
II.  PAGINI WEB
9. Castel in Transilvania https://castelintransilvania.ro/
10. Centrul Turistic Almașu https://visitalmasu.ro/
11. Centrul Turistic Crasna -Visit Crasna http://turismcrasna.ro/
12. Centrul de informare Turistică Șimleu Silvaniei https://cniptsimleu.ro/
13. Centrul Turistic Zimbor http://www.turismzimbor.ro/
14. Cladirea Transilva http://www.cladireatransilvania.ro/
15. Creștin-Ortodox.ro http://crestinortodox.ro/
16. Enciclopedia Dacica http://enciclopedia-dacica.ro/
17. Episcopia Sălajului https://episcopiasalajului.ro/
18. Ghidul Primariilor https://www.ghidulprimariilor.ro/
19. Graiul Sălajului https://www.graiulsalajului.ro/
20. Hoinar prin Salaj https://www.facebook.com/hoinarprinsalaj/
21. Kós Károly http://omie100.ro/portret/kos-karoly/
22. Magazin Sălăjean https://www.magazinsalajean.ro/
23. Monitorul de Sălaj https://monitoruldesalaj.ro/
24. Primăria Bălan https://primariabalan.ro/
25. Primăria Comunei Crișeni https://www.primariacriseni.ro/
26. Primăria Comunei Dragu http://comunadragusalaj.ro/
27. Primăria Comunei Gâlgău https://www.primariagilgau.ro/
28. Primăria Comunei Letca http://comuna-letca.ro/
29. Primăria Comunei Rus https://comunarus.ro/
30. Primăria Comunei Surduc http://www.primariasurduc.ro/
31. Sportul sălăjean http://www.sportulsalajean.ro/
32. Sălajul pur și simplu http://www.salajulpursisimplu.ro/
33. Sălăjeanul https://salajeanul.ro/
34. Transilvania Localități https://transilvanialocalitati.ro/
35. Trip Advisor  https://www.tripadvisor.com/
36. Wikipedia https://ro.wikipedia.org/
37. Welcome to Romania https://www.welcometoromania.ro/
38. Zalău TV (ZTV) https://www.ztv.ro/
39. Ziarul de Sălaj https://www.ziaruldesalaj.ro/ 
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Precizări de final

Menționăm ca materialul documentar prezentat în Ghidul turistic al județului Sălaj este perfectibil. 
Cetățenii și instituțiile care doresc să contribuie la completarea acestei lucrări, pot trimite informații, 
fotografii cu locuri care încă așteaptă să fie dezvăluite sau chiar legende, pe adresa de E-mail: 

relatiicupublicul@prefecturasalaj.ro
Whatsapp: 0753163971
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Instituția Prefectului județul Sălaj, prin albumul acesta și-a dorit să dezvăluie în 
fața cititorilor frumusețile ascunse ale județului Sălaj, acele locuri pe care doar 
un localnic le poate cunoaște. Peisajele de munte, de deal, de șes, istoriile cu 

tentă etnografică pe care doar sălăjenii le știu, portul popular, felul tradițional de 
viață, bucătăria și alte surprize se vor revela filă cu filă.
 Multiculturalismul ca valoare este promovat de acest compendiu de imagini 
și text pentru că în Sălaj conviețuiesc de veacuri români, maghiari, slovaci și romi 
precum și diferitele confesiuni religioase care prin diversitatea lor sporesc farmecul 
județului.
 Obiectivul principal al ghidului este de a promova istoria locală, obiceiurile 
dar și locurile turistice prea puțin cunoscute deși mărturiile locuirii acestor ținuturi 
de basm sunt arhaice și datează din preistorie (a se vedea Peștera de la Cuciulat).
 Județul Sălaj are în componență 61 de unități administrativ teritoriale, un 
municipiu - Zalău, 3 orașe Jibou, Cehu Silvaniei și Șimleu-Silvaniei, 57 de comune 
și 281 de sate.
 Județul Sălaj este situat în partea de nord-vest a României și are o suprafaţă de 
3864,4 km2, reprezentând 1,6% din teritoriul României. Se învecinează la nord cu 
județele Satu-Mare și Maramureș, la vest și sud-vest cu județul Bihor iar la sud-est 
cu județul Cluj.
 Cadrul natural și particularitățile turistice împart județul Sălaj în patru zone: 
zona turistică montană Meseș-Plopiș –formată din munții Meseș; zona turistică 
a Silvaniei – cu un relief mai domol și cuprinde partea de nord-vest a județului; 
zona turistică Almaș-Agrij care cuprinde partea de sud-est a județului, depresiunea 
Almaș-Agrij și partea de nord-vest a dealurilor Șimișna și Gârbou și zona turistică a 
Someșului, situată în partea de nord-est a județului și cuprinde toată valea Someșului.
 Vă invităm cu drag și cu ospitalitatea binecunoscută a sălăjenilor să vizitați 
județul Sălaj!

 Mulțumim pe această cale tuturor primarilor din județul Sălaj, pentru 
implicare și pentru materialele transmise, fără de care acest Ghid in varianta 
actuală nu ar fi fost posibil.

Țurcaș Marcel-Virgil
PREFECTUL JUDEȚULUI SĂLAJ


