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Felicitări şi… la
treabă!

A

Am înțeles importanța reprezentării noastre la Budapesta și am mers la vot.
Un reprezentant în Parlament este de bun augur. Reprezintă vocea noastră la
Budapesta! Românii au mers în număr mare duminică, 8 aprilie, să voteze lista
Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria. Le mulțumim pentru încrederea acordată, prin atitudinea lor dând o șansă românilor din Ungaria la continuitate, la existență, la păstrarea limbii, religiei, culturii, tradițiilor strămoșești.
Traian Cresta s-a implicat în modernizarea învățământului, în păstrarea limbii,
a susținut bisericile indiferent de confesiune, rezultate de care beneficiază toți românii din Ungaria. Duminică, 8 aprilie, am votat continuitatea, dezvoltarea.
Traian Cresta le mulțumește tuturor celor care i-au dat din nou girul ca reprezentant
în Parlamentul de la Budapesta! Traian Cresta își propune să continue proiectele începute pentru o comunitate solidă, apreciată, aptă să își pună în practică năzuinţele.

Alegerile Parlamentare

Scrutinul din Ungaria al Alegerilor Parlamentare din data
de 8 aprilie 2018 s-a încheiat la mod oficial duminică seara la
ora 19, el prelungindu-se în două circumscripții până la or a 23,
a anunţat Biroul Electoral Naţional de la Budapesta. Prezența
la vot a fost de peste 7 milioane de cetățeni maghiari.
Alianţa partidelor de guvernare din Ungaria, formată din
Fidesz şi Partidul Creştin Democrat (KDNP) a câştigat alegerile
cu 49,23% din voturi ceea ce înseamnă că va asigura o majoritate de două treimi în Parlamentul de la Budapesta. Astfel,
partidul condus de Orbán Viktor a obţinut 133 de mandate
parlamentare din cele 199. Cetăţenii maghiari au ieşit la vot
în procent de peste 70%.
Pe locul doi cu 19,47% de voturi s-a clasat partidul de opoziţie Jobbik care a avut o campanie electorală axată pe lupta
anti-corupţie şi pe mărirea salariilor.
Pe locul al treilea s-a plasat Partidul Socialist (MSZP) cu
12,34% de voturi.
Rezultatele finale se vor comunica la sfârșitul acestei săptămâni.

Şi în următorii patru ani, reprezentantul românilor în Parlamentul de la
Budapesta este domnul Traian Cresta!

legerile parlamentare din Ungaria nu s-au soldat cu nicio
surpriză. FIDESZ a reconfirmat susținerea populară de
care se bucură și a câștigat două treimi
din mandatele din Parlament. Rezultatul acesta s-a datorat și maghiarilor
din diaspora, care în ultimii ani au
dobândit cetățenia maghiară ca urmare
a politicii „de reîntregire a neamului”,
promovată consecvent și foarte eficient
de partidul lui Viktor Orbán – un model
de abordare a chestiunii cetățenilor săi
din diaspora, care s-ar preta multor alte
state europene.
Victoria, cum spuneam, nu este surprinzătoare, foarte mulți dintre românii
din Ungaria alegând să voteze cu partidul de guvernământ datorită susținerii
acordate proiectelor noastre. Faptul că
pe lista pentru alegerea reprezentantului
nostru în parlamentul de la Budapesta
nu se regăsește grosul etnicilor români
nu trebuie să fie o surpriză pentru
nimeni. Accesul lui Traian Cresta în
calitate de observator a fost asigurat,
iar votul românilor, cu siguranță, a
contribuit la crearea acestei majorități
confortabile în Parlament, la adăpostul
căreia actul legislativ este mult mai
facil pentru câștigători. Iar asta este un
avantaj și pentru noi, în măsura în care
am putut constata din relația de până
acum cu autoritățile statului maghiar
că proiectele noastre sunt susținute și
moral și, ceea ce este mult mai important, financiar. Am avut sprijin pentru
finanțarea activităților culturale, a
educației, pentru păstrarea tradițiilor,
iar acest ajutor consistent se regăsește
în viața cotidiană a comunității noastre.
Nu în ultimul rând, faptul că și în
următorii ani, în persoana domnului
Cresta, avem un reprezentant în forul
legislativ, este un mare avantaj pentru
românii din Ungaria. Prezența în actul
decizional, împărtășirea problemelor cu
care se confruntă comunitatea și indetificarea soluțiilor la cel mai înalt nivel al
statului, reprezintă un element important pentru conservarea naționalității
române, a specificului și aspirațiilor sale.
Sigur, ne putem raporta deja de pe acum
ca la un model la germanii din Ungaria,
care în premieră au reușit să trimită în
parlament un reprezentant cu drept de
vot. Îi felicităm pe colegii noștri germani
și suntem convinși că exemplul lor va
fi un vector de motivare pentru toate
celelalte naționalitățile, fiindcă, iată…
se poate!
Concluzionând, alegerile parlamentare din Ungaria s-au încheiat cu bine
pentru românii din țara noastră. Obiectivele noastre au fost realizate. Rămâne
ca aleșii în funcții să confirme încrederea care le-a fost acordată! Felicitări
tuturor și… la treabă!

ZI DE ZI
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Sfintele Sărbători
Pascale, la Şercad
Paştele sunt, cu siguranţă,
una dintre sărbătorile care aduc
mare bucurie în comunitate. Cea
mai mare sărbătoare a creștinătății, Învierea Mântuitorului
nostru Iisus Hristos, coincide cu
reînvierea naturii. Postul Mare,
lung de patruzeci de zile, precedă sărbătoarea Învierii Domnului. Este considerat un post al
întristării, deoarece Mântuitorul
a fost umilit, bătut şi crucificat,
a pătimit ca să răscumpere prin
jertfă păcatele lumii.
La Şercad, Autoguvernarea
de Naționalitate Română condusă de domnul Ioan Táth,
organizează anual la Biserica
Romano-Catolică, cu participarea sau binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Siluan, Episcopul
Eparhiei Ortodoxe Române din
Ungaria, celebrarea acestei mari
sărbători, în ideea de a păstra

şi a transmite pe mai departe
sfintele obiceiuri străbune legate de Mântuitorul nostru Iisus
Hristos.
Anul acesta Slujba celei de-a
doua Învieri a avut loc în data
de 8 aprilie, cu Binecuvântarea
Preasfinţitului Părinte Siluan,
Episcopul Eparhiei Ortodoxe
Române din Ungaria la care au
participat un sobor de preoţi
ortodocşi format din pr. Teodor
Marc, pr. Visarion Tuderici şi pr.
Ioan Bun.
Au răspuns invitației organizatorilor reprezentanţi ai comunității românești din Ungaria precum Tiberiu Juhász,
președintele AŢRU, Florin Vasiloni, consul general al României la Giula, Ioan Pătcaş,
președintele Autoguvernării
de Naționalitate Română din
Şercad, locuitori ai orașului,

dar şi din localitățile vecine.
După Sfânta Slujbă toți cei
prezenți au fost invitați la o agapă frățească de unde nu au lipsit
ouăle roşii şi cozonacii.
Ioan Táth a ţinut să mulțu-

Programul înscrierilor în anul şcolar
2018/2019, în instituţiile de învăţământ
preşcolar patronate de Autoguvernarea
pe Ţară a Românilor din Ungaria
Înscrierea în anul şcolar 2018/2019 se va efectua în următoarele perioade, după cum urmează:
v Şcoala Generală şi Grădiniţa

Bilingvă de Naţionalitate din Bihor,
unităţile din Săcal, Bedeu şi Körösnagyharsány – 20 aprilie, vineri, între
orele 8.00–16.00 şi luni, 23 aprilie,
între orele 8.00–16.00;

v Şcoala Generală şi Grădiniţa

de Naţionalitate Română din Chitighaz – în perioada 23–27 aprilie,
de luni până vineri, între orele 8.00–16.00;
v Şcoala Generală şi Grădiniţa Românească „Lucian Magdu” – în

zilele de joi, 12 aprilie, între orele 8.00 – 18.00 şi vineri, 13 aprilie,
între orele 8.00–17.00;
v Grădiniţa din Oraşul Românesc, Giula – 16–20 aprilie, între

orele 8.00–17.00

mească tuturor participanților
care au fost alături de creștinii
ortodocși din localitate la cea
mai mare sărbătoare de peste an
a creștinătății.
Cei prezenți au ciocnit ouă în

timp ce rosteau urarea creştină
„Hristos a Înviat” şi li se răspundea cu „Adevărat a Înviat!”
Evenimentul a fost susţinut de
Fondul de Subvenţii al Ministerului Resurselor Umane. Corina
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Paştele cele Mari
şi Preasfinţite
– Sărbătoarea
Învierii Domnului
la Parohia Sfânta
Parascheva din
Giula
Cea mai mare sărbătoare creștină a fost așteptată şi anul acesta
cu mare bucurie de către toți
credincioșii din Oraşul Mic Românesc. Începând cu Săptămâna
Patimilor, pregătirile pentru
marea sărbătoare au făcut obiectul strădaniilor credincioșilor şi
credincioaselor care s-au ocupat

de curățenia bisericii precum şi a
parcului, dorind ca totul să arate
impecabil.
Şi chiar așa s-a întâmplat. Duminică dimineața (în prima zi a
săptămânii, după cuvântul Sfintei
Scripturi, pe când răsărea soarele) la ora 7, a început Slujba Utreniei Învierii. Toţi cei prezenți,

VIAŢA NOASTR Ă

cu lumânări aprinse, cântând
Troparul „Hristos a Înviat din
morți”, îmbrăcați de sărbătoare,
au înconjurat de trei ori Sfânta
Biserică ascultând după aceea
cu mare evlavie desfășurarea
tipiconală a slujbei. La Sfânta Liturghie din prima zi de Paşti, care
a urmat Utreniei Învierii, Biserica
a fost plină de credincioșii care au
venit „să ia lumină” din Lumina
Domnului, care să lumineze şi să
sfințească viaţa noastră.
După terminarea Sfintei Liturghii, grupul de elevi de la
Şcoală Generală „N. Bălcescu”
sub îndrumarea doamnei învățătoare Eva Pătcaş Sabău,
au interpretat cântece şi poezii
religioase cu tematică pascală
într-un efluviu de tinerețe şi bucurie, care a emoționat profund
pe cei prezenți, între care părinţi
şi rudenii apropiate. Au fost răsplătiți cu mici cadouri oferite de

Autoguvernarea de Naționalitate
Română a Orașului Giula, iar prin
grija domnului Teodor Cefan,
întreprinzător particular, au fost
oferiți tuturor credincioșilor colăcei (brioşe), motiv pentru care
aducem respectuoase mulţumiri
donatorilor şi pe această cale.
Rugăm pe Mântuitorul Înviat să
răsplătească osteneala şi jertfa
lor cu sănătate şi multă bucurie.
La plecare credincioșii au primit câte un pahar cu pâine şi vin
(păştiţele) sfințite prin rugăciunile preotului precum şi îndătinata

prescură. A fost o zi în care iubirea milostivă a jertfei Domnului
a intrat la inima tuturor celor
care au venit să cinstească prin
prezenţă şi rugăciuni marele
eveniment din viaţa Bisericii
Ortodoxe.
Lumina din lumina Dumnezeului Adevărat să fie începătură
celor adormiţi în Domnul pentru
că, „cele de Sus împreună cu cele
de Jos împreună glăsuiesc” zicând: „Hristos a Înviat, Adevărat
a Înviat”.
Pr. Petru Puşcaş

şi preocuparea depusă în acest
sens. Pastorul reformat al locului,
Kurucz Tímea, şi părintele ortodox dr. Origen Sabău au sfințit
instituția.
Copiii de la grădiniţă, pregătiți de doamnele educatoare, au
oferit celor prezenți un frumos

şi atractiv program artistic, răsplătit cu multe aplauze.
A fost o zi deosebită în viaţa
comunității din Apateu în care
mulțumirea se putea citi pe fețele
tuturor ca o consecinţă a lucrului
bine făcut şi oferit comunității.
J. Vmirjáncki/traducere: P. Puşcaş

Lucrări de reparaţii
la Grădiniţa din
Apateu
Grija pe care autoritățile locale
o manifestă faţă de tânăra generaţie este concretizată şi prin
asigurarea unor condiţii optime
la nivel de grădiniţă şi şcoală
generală. Se știe foarte bine cât
de importantă este educația în
formarea morală a copiilor, pe
băncile de la grădiniţă şi şcoală,
acestea confirmând procesul
educativ care începe încă din
familie. Aşa încât acolo unde se
conștientizează aceste lucruri
rezultatele se văd în practica de
zi cu zi.
La Apateu, conducerea primăriei în frunte cu domnul primar
Tarsoly Attila este mereu atentă
faţă de condițiile de studiu pen-

tru copiii din localitate, lucru
care se face remarcat în numeroasele lucrări de renovare şi
reparaţii generale efectuate de-a
lungul anilor la instituţiile culturale de pe cuprinsul comunei.
Anul acesta a venit rândul
instituției care se ocupă de formarea şi educarea celor mici.
Datorită proiectelor întocmite de
edilii localității, au fost finalizate
lucrările de reparaţii exterior şi
interior a grădiniței care a primit
o nouă înfățișare, precum şi noi
spații utilitare, asigurându-se un
climat propice rolului pe care îl
are educația preșcolară. De altfel,
era şi timpul unor intervenții capitale la această clădire, întrucât

de mai bine de 50 de ani, nu s-au
făcut decât lucrări de întreţinere.
Astfel, a fost schimbată instalația
electrică, instalația de apă, cât şi
instalațiile sanitare, totul având
în prezent un aspect modern, în
conformitate cu vremurile pe
care le trăim.
În data de 30 martie, în prezența unui numeros public şi a
unor invitați de seamă, între care
amintim pe Csepreghy Nándor,
secretar de stat, vice-ministru,
dr. Vitányi István, parlamentar,
Pajna Zoltán, președintele Consiliului Județean Hajdú-Bihar,
precum şi a primarului Tarsoly
Attila, au fost consemnate încheierea lucrărilor şi darea în
folosință a grădiniței.
Cu această ocazie doamna
educatoare Varga Angéla, conducătoarea grădiniței, a mulţumit
înaltelor autorități ale puterii
de stat şi locale pentru efortul

BISERICA
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A Doua Zi de Paști
la Micherechi

În cea de a Doua Zi de Paști,
Preasfințitul Părinte Siluan,
Episcopul Eparhiei Ortodoxe
Române din Ungaria s-a aflat în
mijlocul comunității românești
din Micherechi, săvârșind Sfânta Liturghie în biserica satului,
împreună cu un sobor format
din părintele paroh Ioan Bun,
părintele protosinghel Visarion
Tuderici, secretarul Eparhial al
Episcopiei și profesor de Religie
la Școala Generală Românească
din Micherechi și arhidiaconul
Emanuel Văduva de la Catedrala
Episcopală din Giula.
La slujbă au luat parte mulți
credincioși de diferite vârste,
doamna primar Margareta Tat
și copiii care participă săptămânal la orele de religie ortodoxă,
ținute la școală.
În cuvântul de învățătură,
Preasfințitul Părinte Siluan și-a
exprimat bucuria de a putea
fi prezent cu prilejul Sfintelor
Sărbători pascale și la această

Parohie importantă din cadrul
comunității românești din Ungaria, împărtășind împreună
bucuria Învierii Domnului și a
comuniunii de iubire cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos Cel
Înviat, darul cel mai mare făcut
de Dumnezeu lumii întregi, căreia îi poartă de grijă neîncetat,
de-a lungul istoriei. Ierarhul i-a
felicitat, de asemenea, pe preotul paroh și credincioși pentru
atașamentul lor față de Biserica
Străbună și pe părintele Visarion și copiii ce participă la orele
de religie, dar și duminical la
sfintele slujbe, unde rostesc împreună, împărțiți în mai multe
grupe, „Crezul” și „Tatăl nostru”.
Legătura copiilor cu Biserica și
credința strămoșească, precum
și educația lor creștină reprezintă pricină de bucurie și mare
speranță pentru viitorul lor și al
comunității din care fac parte.
La sfârșitul Sfintei Liturghii,
Ierarhul a împărțit Diplome

la cei 6 elevi participanți la
Concursul de Religie intitulat
„Alături de Hristos în Europa
secolului XXI”, organizat de
Colegiul Național Pedagogic
„Gheorghe Lazăr” și Colegiul
de Muzică „Sigismund Toduță”
din Cluj-Napoca, împreună cu
Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului și desfășurat
on-line în data de 10 martie
2018.
Îndată după aceea, potrivit
tradiției de la marile sărbători
din această Parohie, un grup

de peste 30 de copii a oferit
un program de poezii cu conținut pascal, dedicate Învierii
Domnului și pregătite la orele
de religie, în timpul Postului
Mare, sub îndrumarea părintelui
protosinghel Visarion. Versurile
interpretate și inocența copiilor
au împodobit această Sărbătoare
și au adus multă emoție și bucurie în sufletele celor participanți
la slujbă. Drept răsplată pentru
osteneala și străduințele lor și
pentru darul de suflet oferit cu
prilejul Sfintelor Paști părinților

și bunicilor lor, dar și celorlalți
clerici și credincioși prezenți,
Ierarhul i-a binecuvântat pe copii
și le-a împărțit iconițe, cărți de
rugăciune și pachete cu dulciuri,
pregătite de membrii Consiliului
Parohial.
Astfel, bucuria Sărbătorii Învierii Domnului a fost reînnoită
și primită cu recunoștință și în
sufletele credincioșilor ortodocși
români din Micherechi, în aceste
zile alese și însemnate pentru
românii de pretutindeni.
BPEORU

au cu toate cultele existente în
localitate şi recunoscute de stat,
precum şi colaborarea existentă
între culte atât în trecut cât şi în
prezent.
După terminarea Sfintei Slujbe a urmat o agapă frăţească
unde au continuat discuţiile pe

teme ecumenice. A fost o întâlnire cordială în care cei prezenţi
au reuşit să se cunoască mai bine
în Duhul slujirii lui Hristos, reînnoind dorinţa de colaborare şi
întrajutorare dintre comunităţile
din localitatea Apateu.
J. Vmirjáncki

Sărbătoarea
Învierii Domnului
Iisus Hristos, la
Apateu
Una dintre cele mai importante sărbători de peste an a creştinilor ortodocşi este Învierea
Mântuitorului. Precum i se mai
zice în popor, este Sărbătoarea
Sărbătorilor. Învierea renaşte
speranţa, înţelegerea şi bucuria.
Credincioşii ortodocşi pun
mare accent pe toată perioada
premergătoare Paştelui, în special Vinerea Mare, Vinerea Patimilor. În această zi, la Biserica
Ortodoxă din Apateu, dr. Origen
Sabău, preot paroh, a oficiat
Denia Prohodului. De remarcat
este în această zi vestimentaţia
credincioşilor dar şi a preotului,
aceştia îmbrăcând veşminte de
culoare neagră. Tot în această zi

este înconjurată şi biserica, ritual
la care sunt folosiţi prapuri negri.
Lumânările aprinse ale tuturor
participanţilor sunt o ofrandă
adusă lui Dumnezeu, simbol al
învierii, al biruinţei vieţii asupra
morţii.
Sfânta Liturghie din prima zi
de Paşti aduce cu ea bucuria învierii, iar asta se simte încă de la
începutul slujbei. Vestimentaţia
celor prezenţi şi a preotului nu
mai este cea de doliu. Preotul
îmbracă un veşmânt de culoare
deschisă. Preotul paroh din Apateu a oficiat slujba în curtea bisericii după care toţi cei prezenţi au
înconjurat lăcașul de cult într-o
procesiune cu lumânări. După

Dr. Fekete Károly,
episcopul reformat
de „Tiszántúli”, în
vizită la Apateu

ce preotul a ajuns în faţa uşilor
Împărăteşti se face intrarea în biserică iar lumânările sunt stinse.
Spre deosebire de Vinerea
Mare în care s-a oficiat Denia
Prohodului, ziua de duminică
a adunat credincioşii într-un
număr mult mai mare, fapt ce
se datorează şi revenirii în locul
natal a multor persoane cu ocazia Sfintelor Sărbători.
J. Vmirjáncki
Sâmbătă, 24 martie, comunitatea reformată din Apateu a
avut bucuria să-l primească în
mijlocul ei pe Excelenţa Sa, domnul Episcop dr. Fekete Károly.
În vizita pastorală, acesta a fost
însoţit de părintele protopop al
Bisericii Reformate din Bihor,
Nagy Zsolt.
Vizita canonică a fost intermediată de pastorul reformat
din Apateu, Kurucz Timea, care
a adresat invitaţia Excelenţei
Sale dr. Fekete Károly în numele
credincioşilor reformaţi din
parohie.
La această întâlnire au fost
invitaţi şi pr. dr. Origen Sabău,
preotul paroh al comunităţii
ortodoxe din Apateu precum
şi pastorul baptist din localitate. Părintele Origen Sabău s-a
adresat oaspeţilor menţionând
bunele relaţii pe care credincioşii ortodocşi din Apateu le

ŞCOALĂ
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Profesorii de altă
dată

Activitățile de zi cu zi, goana după bani, programele încărcate, testele şi mulțimea de lucruri noi întâlnite ne fac să
uităm de importanța momentului, ne fac să uităm de trecut
şi valorile acestuia. Pentru a opri puţin timpul sau cel puţin
pentru a reduce viteza acestuia, ne-am gândit să privim înapoi, să ne amintim şi să depănăm o părticică a amintirilor,
vremurilor trecute, petrecute în şcoala noastră.
Ca elevi ai Şcolii Generale „Nicolae Bălcescu”, ne-am propus
să solicităm câte un interviu fostelor cadre didactice ale acestei
unităţi de învăţământ din Giula, cu ideea de a cunoaşte şi noi
o mică parte a vieţii școlii și să o diseminăm stimaților noștri
cititori. Pentru început am întocmit un chestionar aplicat
doamnei profesoare Iuliana Rád Zsuró, fostă profesoară a
Liceului Românesc din Giula, un caracter puternic al şcolii, cu
o pregătire temeinică, o personalitate de care toţi foştii elevi
îşi amintesc când vine vorba despre anii de liceu.
Dávid Papp (elev în clasa
a VII-a)
– Cum aţi descrie din punct
de vedere al învăţării limba
rusă… este greu de însuşit?
– Mie, personal, nu mi-a fost
deloc greu să învăţ limba rusă.
Am început să mă familiarizez
cu ea încă din liceu, chiar am
dat bacalaureatul din limba
rusă ca apoi să mă specializez,
devenind profesor nu doar de
limba română, ci şi de limba
rusă. În general, cei care cunosc şi vorbesc limba română
stăpânesc mult mai uşor limba
rusă. Sigura greutate pe care
o pot întâmpina sunt literele
chirilice, însă în ceea ce priveşte
pronunția, cunoștințele de limba română constituie un mare
ajutor. Totodată să nu uităm
nici de existența genurilor, atât
în limba rusă cât şi în limba
română, acestea lipsind din
limba maghiară. Eu am predat
limba rusă din 1965 până în
1991. Într-o perioadă învăţarea
limbii ruse s-a sistat, însă mai
nou aceasta a devenit tot mai
căutată, unele instituții școlare
reintroducând această materie.
De fapt, alegerea specializării
mele a fost o întâmplare. Eu doream să devin profesor de limba
şi literatura maghiară-limba şi
literatura română dar în acel an
nu s-a format grupa rămânând
să optez pentru cea de-a doua
variantă.
– Cum aţi reuşit să stăpâniţi limba rusă la un asemenea nivel?
– Pe lângă faptul că în şcoala
noastră nu exista învăţarea unei
alte limbi străine – pe atunci

şcoala nu era bilingvă, toate
materiile erau predate în limba
română – nu am avut de ales.
Însă nu mi-a fost deloc greu…
am fost o elevă sârguincioasă.
Îmi amintesc cum îmi luam
notiţele în primul an şi cât de
mult m-a ajutat limba română
în a înţelege această limbă. Pe
atunci nu existau manuale,
materiale auxiliare. Încercam
să ne notăm ceea ce profesorul
ne spunea în cadrul orelor.

Kozma Orsolya (elevă în
clasa a VI-a)
– De ce aţi ales meseria de
dascăl?
– Întotdeauna mi-a plăcut să
explic şi mereu simţeam că sunt
capabilă să predau. Mi-am dorit
să devin profesor de liceu şi nu
de şcoală generală. Simţeam
că la acest nivel de vârstă m-aș
descurca mai bine. Stimez învăţătorii nespus de mult şi trebuie
menţionat că nu au o activitate
deloc uşoară.
– Ce satisfacţii v-a adus
activitatea de cadru didactic?
– Mie mi-a plăcut enorm

Iuliana Rád Zsuró s-a născut în satul Săcal, primii şapte ani
de şcoală finalizându-i în localitatea natală. Clasa a VIII-a
a frecventat-o la Giula, la şcoala românească, în ideea de a
se familiariza mai uşor cu această unitate de învăţământ
unde urma să continue liceul. După absolvire, s-a înscris la
Facultatea Eötvös Loránd din Budapesta,specializarea română-rusă, iar după absolvirea cu succes a facultății s-a întors la
Giula, activând în cadrul şcolii româneşti timp de 26 de ani
(1965–1991).
această meserie. Asta înseamnă
că am avut satisfacţii, împliniri,
am învăţat de la foştii mei elevi
nu doar ei de la mine… eram
deschisă către tot ce era nou.
Predând, în toţi aceşti ani, şi
eu am evoluat. Am avut o viaţă
împlinită. Cu bucurie mergeam
mereu la ore, deşi, pe atunci nu
prea existau manuale, materiale
auxiliare nici aşa. Aveam ceea
ce adunam eu. Nu existau computere, table interactive. Peste
tot pe unde mergeam încercam
să procur, să cumpăr diapozitive despre oraş, locul respectiv,
cumpăram cărţi poştale, cărţi,
pe care le ofeream cadou tinerilor. Mare era bucuria când primeau câte ceva de acest gen! Pe
acea vreme orice informaţie,
orice cadou era bine primit şi
apreciat.
– În ce constau pe vremea
dumneavoastră jocurile pentru copii?
– Eram mereu pe afară, pe
stradă, alergam… pur şi simplu

Dávid Papp şi doamna profesoară Iuliana Rád Zsuró

șanțurile erau un joc. Toate
ulițele erau pline de copii, ne
adunam, vorbeam despre unele
chestiuni pe care le auzeam de
la adulţi. Eu mă pot considera
foarte norocoasă deoarece am
avut o mamă care citea foarte
mult şi toate cunoștințele sale
mi le transmitea, astfel fiind
şi eu atrasă tot mai mult de
carte. Apoi, când am ajuns la
facultate, ţinea pasul cu mine.
Citea toate romanele pe care le
studiam eu.

Nemes Csenge (elevă în clasa a VII-a)
– Pe vremuri, elevii luau
mai în serios şcoala? Ce metode aplicaţi pentru a-i face să
înveţe, să fie atraşi de materia
dumneavoastră?
– Cei mai mulţi, da. Doreau
să acumuleze cunoştinţe, să înveţe. Desigur, aveau contribuţia
lor şi dascălii. Mereu eram atentă să îi fac să se concentreze, să
înţeleagă ce le transmiteam, să
nu fie înstrăinaţi de materialul
predat. Desigur, existau şi pe
atunci elevi cu nivele de cunoş-

tinţe diferite însă, minimul de
cunoştinţe era absolut necesar.
Nu exista un elev care să treacă într-o altă treaptă fără a nu
avea un minim de cunoştinţe
la materia respectivă, să nu înveţe citatele, poeziile cerute ori
noţiunile gramaticale necesare.
Am fost un profesor sever, dar
nu rău. Am înţeles întotdeauna
problemele elevilor mei, am fost
în asentiment cu ei dar ceea ce
ţinea de acumularea cunoştinţelor nu se putea excepta.
Părinţii mi-au încredințat mie
copiii astfel că eu aveam o responsabilitate: să îi educ, să le
dezvolt nivelul de cunoştinţe şi
să îi îndrum pe calea cea dreaptă a vieţii. Cu felul meu de a fi
eu cred că am reuşit să fac elevii
să înveţe, îmi erau parteneri,
exista un respect reciproc. În
cazul în care nu adunam bine
punctele de la teste şi veneau
elevii la mine să fac rectificarea,
o făceam fără nici o îndoială. La
orele mele nu se întârzia, se lucra, rechizitele erau obligatorii,
regulile erau impuse încă de la
început iar elevii încercau să le
respecte la maxim. Mereu am
încercat să fiu corectă cu aceştia fapt care a dus la respectul
elevilor faţă de mine.
– Pe atunci, în ce procent
vorbeau elevii limba română?
– La orele mele de limba română se vorbea doar româneşte. Nu doar la ore exista această
situaţie. Dacă eram căutată în
cancelarie de către elevi ori
ne întâlneam pe hol, limba de
dialog era fără excepție limba
română. Elevii se pot obişnui
foarte uşor cu asta. Indiferent
de limba pe care o învaţă, trebuie să i se adreseze profesorului
de specialitate în limba dată, nu
în limba maghiară, indiferent
dacă ar comite greşeli de exprimare. Doar aşa se va ajunge la
un rezultat bun, la dezvoltarea
cunoştinţelor. Au existat o
mulţime de situaţii de-a lungul
vieţii mele în care mi-au fost
de mare ajutor cunoştinţele de
limba rusă, de exemplu. Poate
mulţi dintre tinerii de azi nu
realizează ce profituri imense
pot avea acum, în secolul XXI,
cunoscând limba română, engleză sau oricare alta, în această
zonă limba română fiind foarte
căutată.
– Dacă ar trebui să activaţi
din nou în învăţământ, cu ce
schimbări aţi veni?
– Aş reveni cu vechile mele
metode, doar că ar trebui să
învăţ această tehnică modernă. De exemplu, la facultate
nu am fost învăţați să predăm
cu ajutorul magnetofonului
sau cu folosirea diapozitivelor,
toate acestea le-am învăţat noi,
dascălii, pentru a ridica nivelul
predării. Eu cred că trebuie să îţi
placă cu adevărat ceea ce faci şi
rezultatele sunt pe măsură. Am
avut mare noroc, deoarece soţul
meu mi-a fost mereu alături şi
îmi aducea tot felul de materiale
înregistrate.
Profesor coordonator:
Corina Sebestyén
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Nôa draji ascultători și vă spun o povęste, care o fost dădă-mult!
O fost odată trii frați. Aișţie tri frații o fost sărači, ii n-avęų ńimica! Numai ii tăt
să gînďęų că če ar trebuii și fiie și cum ar trebuii și s-andăluie la viiață! D-apu zîče
čel mai bătrîn:
– Mă! -zîče-cînd aș fi io ca domnu aista d-aiče dă la Tisa și am așę pustă-zîčeapui o -zîče-aș da la ųômeńii čei sărači cînd ar vińi și čęară dă la mińe. Lę-aș da
lęmńe, lę-aș da grîu, lę-aș da cîťę-on purčel ųo cîťę-o ųaię, ųo pă sărbători, ųo încôače-ncolo. Aș fače bińe cu ii nu ca cîńele aista dă domn! -zîče.
– Noa, d-apu tu čę-ai fi? -zîče.
Čel dă mijloc zîče:
– Mă! -zîče-io dacă aș fi păcurar, apu aș avę turmă dă mame-zîče-și am mńei apu
și am lapťe și-mi fac caș, brînză, urdă! Apu čińe ar vińi acolo la stînă-ziče-io lę-aș
da! -zîče. Și numai așę! -zîče. Mă! -zîče cătă čela- če vrei și fii?
– Io-zîče- aș vrę și fių luntraș! Acolo la apa čę mare, ca cum îi la Dunărę!
Că atunče- aș vrę și fių luntraș! Acolo la apa čę mare, ca cum îi la Dunărę!
Că atunče, ųarecînd, nu ieraų poduri, numai făčęų așę cîťę-o luntre. Čela trăię
domnęșťe că căpăta acolo că tăt purta pă popor dîncôače, apoi iară dîncolo, că
nu stăťęų cît îi zuųa și noapťę, că cu luntrę ačiię nu meręų mulți ųômeni: patru,
činči ųă șasă. Apu așę puťę iel tăt purta pă ii! Nôa, ș-apu așę după cum o dorit ii,
Dumńezo lę-o dăruiit la tăți!
Și la čela i-o dăruit Dumńezo pustă mare. Și la čela i-o dăruiit Dumńezo turmă.
Aista, čel mai mic, colo la Dunăre iera luntraș. Nôa, d-apu domnu, o baťe-l dôamńe,
bińe-i zîče că nu lăsa dîn sărac gazdă, că ačela-i mai rău că nu ťe cunôșťe! Ș-aista
cănd iera domn, apu acolo ieraų, dragu-mńeu, bucaťe, iera iosag, iera dă tăťe! Iera
așę vręmę purtăturii, căraų, acolo slujile la bucaťe și ca cînd mereų birișii, nu bagă
samă, mai pică cîťę-on snop pă drum, mai dîncolo, mai dîncôače. Apu să silęų,
n-avęų bai și ieie snopii, trečęų carele păstă ii.
Ș-apu așę dară că și Christos cu Sînťetru o umblat pă pămînt. Și i-o-nčercat pă
fieșťecare și vadă dară că čę-o făgăduiit că ii dară daų ųôare dîn ięle la čei sărăči,
și la čei năpuťinčioși? Ș-apu să duče ii, mărgînd p-aiče pîn saťe pă drum or aflat și
aiče dă la țărani snopi. Zîče Christos:
– Măi, Petre! Mai bińe ai luųa snopii aișťiie, da dacă ne-a trebui noaųă? -zîče. Și
apu om męre și aiče la boieru aista și om mai čęre dă la iel-zîče-ș-apu apoi-zîče-iom îmblăťi și apu ńe-om fače dă o leacă dă lipii și avem.
– Bińe-i, doamńe-zîče Sînťetru.
Ię snopii în spaťe, și-i leagă și să duče. D-apu acolo călcaų mașińele, căraų ijele
bucaťele. Domnu numai stăťę cu hinťeų acolo! Męre Sînťetru acolo, și apu męre
Sînťetru acolo cu Christos la Domnu și să-nťină, că cum o fost dă mult și-ș luaų
clopu și zîčeų: – Domnule! Fii așę dă bun și ńe mai dă doi-trii snopi, că tăt cu snopii
aișťiie că ńe-am fače și noi ųariče, și ńe făčem o lęacă dă grîų dă pită-zîče-că sînťem
ųôameńi sărači! -zîče.
– Măă, ųôameńi ca voi? ųôameńi întreji, puťęrńiči, voi umblați la čerșit? -zîče.
Nu vi rușińe? -zîče. Încă vă mai trabă? Puńeți jos snopii ačiię! -zîče. Če gînďiți voi?
-zîče. Așę trăiți voi pă vręmęa lucrului?
Nôa, d-apu zîče Christos cătă Sînťetru că și puie acolę snopii cu spičele laolaltă
ș-apu și dęie foc la ii. Ș-apu dă colę mașina la ii da snopii nu că și ardă, či snopii să
pregheťęų așę cum fače mașina: paiele la o parťe, plęava la o parťe, bucaťele colę
curaťe!
Vęďe domnu, mă ce-o făcut vandročii aișťe, d-apu zîče că-i bińe că o făcut ačizîče. Că și io dăcît și daų atîťę bucaťe la ųôameńii-zîče-și și le plăťesc-zîče-lasă că
fac io treaba!
Dă loc îi țîpă domnu, opręșťe mașińile, că nu mai ięsťe dă lucru. Ș-apu fug ôameńii care încătrăų, s-amărăsc dară că n-aų če cîșťiga păntru iarnă la ii și aibă če
mînca.
Ș-apu domnu îș ię acolo șcătula și aprinďe acolo la stog, că iel o gînďit că ș-a călca
și stogu lui și nu a da vama la ųôameni,
D-apu s-o-nťins on foc! O dat Dumńezo on vînt, o furtună că-o ars tătă pusta la
iel, tăťe o ars, și pă hotară și iosagu și tăťe o ars și o rămas calic domnu! Dînt-asta
o fost sărac domnu!
Nôa, bińe. Iară să duče Sînťetru cu Christos, męre pă la păcurar, p-a-colo pă la
stînă și-l înčearcă și p-aista și vadă buńęața lui. Zîče cătă iel:
– Domnu păcurar! Dacă ai fi așę dă bun și-m dai o lęacă dă caș că sînťem
flămînzi și o leacă dă urdă.
– Mă, ųôameńi ca voi, că vă daų io cu campăų! -zîče. Că nu vińiți voi și mînați
ųoile la strung cînd le mulg-zîče. Numai io mă ťinzuiesc cu ięle și mereti dă
parte-zîče.
Că o luųat campăų la ii.
Să duče Sînťetru. Apu Dumńezo în čiie ďimińęață, colo pă raųă dă gălbeńęață!
Aďecaťe mărg ųăile și pașťe, și mîncă. Tăťe mor dă gălbăńeață! Așę că o rămas păcuraru fără ųăi și așę o pățît. O trebuiit și margă și iel în lume cu čela fraťe.
Nôa, și dacă să duc. Ei, da luntrașu cînd o čerut asta dă la Dumńezo ca iel o zîs:
– Čińe čę vrę, mi-a da, io așę l-oi tręče! Io nu čer dă la ńime ńimica! -zîče luntrașu.
Nôa, ș-apu męre Christos cu Sînťetru și-l înčęrče și pă luntraș! D-apu luntrașu
s-o așezat amu și o avut acolo pă marjińę apii, acolo la Dunăre, o avut colibă, așę
căsuță micuță, dară dă șiďę iel cu femęię acolo și-ș fače iel acolo. Ș-apu cînd o mărs
Sînťetru cu Christos la iel, o mărs îndărăt, că luntrașu o șezut la čiię lature. Christos
cu Sînťetru o fost dă iasta lature și nu puťe și tręacă apa. Și o dat Dumńezo o vręme
grę, ploię, tuna, trăsńę, cura ca dîn cantă. Christos cu Sînťentru iera dă čiię parťe.
Tăt strîga acolo Sînťetru: – Măi, luntraș! Măi, Luntraș! Da hai după noi că vińe
ploaię și-i vręme grę! Da luntrașu iera culcat cu muięrę-n pat! Iel să fače că aųďe
ųariče acolo. Și zîče: Hei, aų, aų!

Demult, foarte demult, au trăit trei feciori frumoşi, care au crescut la sat,
într-o familie de oameni săraci. Neavând aproape nimic, cei trei fraţi s-au tot
gândit la un trai mai bun şi şi-au pus întrebarea: ce să facă ei pentru un viitor
mai luminos şi mai norocos? Fiecare dintre ei îşi bătea capul, zi şi noapte.
Într-o zi, feciorul cel mai mare, după ce a visat un vis, următoarele vorbe le-a
rostit:
– Fraţii mei, dac-aş avea eu aşa o moşie mare, ca şi groful Tisa, eu i-aş ajuta
pe oamenii săraci. Când ar veni la mine să ceară câte ceva, eu le-aş dărui cu drag
lemne uscate, grâu copt şi auriu, câte un porc gras, câte o oaie blândă şi câte şi
mai câte bunuri pământeşti. Eu aş face mult bine pentru ei, nu ca şi câinele ăsta
de domn. Dar tu ce ţi-ai dori?, l-a întrebat pe cel mijlociu.
– Ei, eu dac-aş fi păcurar şi aş avea turme de oi, miei blânzi, lapte dulce, caş
gustos i-aş sătura pe cei flămânzi şi săraci, pe cei ce ar veni acolo la mine, la
stâna de vale, plină de pace. Dar, tu, frăţişorule, ce vrei să faci? – l-a întrebat pe
cel mic.
– Eu aş vrea să mă fac luntraş pe o apă mare cât Dunărea, să port drumeţii cu
marfa lor, de pe un mal pe altul.
Pe acolo nu erau poduri, oamenii treceau apa cu luntrea, în care încăpeau câte
patru, cinci ori şase călători. A venit ziua când Dumnezeu a împlinit dorinţa
celor trei feciori. Cel mai bătrân a devenit moşier cu pământuri roditoare, cu
păduri dese, cu holde multe şi mănoase, cu grâul până-n brâu, cu floarea soarelui
galbenă ca şi aurul.
Feciorul mijlociu s-a făcut păcurar „pe-o gură de rai”, având turme multe, oi
mândre şi cornute, cai năzdrăvani şi câini prieteni şi bunuri multe-multe: caş,
lapte şi urdă dulce. Iar feciorul mezin s-a făcut luntraş, trecea cu barca peste
Dunăre şi ducea mulţi călători de pe un mal pe altul.
În acele vremuri vechi, Hristos şi Sfântul Petru umblau pe pământ şi şi-au
dorit să-i vadă pe cei trei fraţi ţinându-şi vorba. Mai întâi l-au vizitat pe primul
fecior, pe moşierul cu domnie mare. Era o vară tare fierbinte, iar soarele domnitor îşi revărsa pe pământ razele strălucitoare şi arzătoare. Zilierii, cu sudoarea
pe faţă, lucrau din greu, secerau şi adunau snopii şi spicele de grâu. Moşierul
şedea într-o trăsură luxoasă şi-i urmărea cu privirea pe cei ce lucrau din greu,
flămânzi, însetaţi şi obosiţi ca vai de ei. Cei doi călători, Hristos şi Sfântul Petru,
s-au dus la ferestruţa trăsurii, şi-au luat pălăria de pe cap şi i s-au adresat moşierului cu următoarea rugăminte:
– Domnule! Fii aşa de bun şi ne dăruieşte doi-trei snopi de grâu copt şi auriu,
ca să-i ducem acasă pentru pâinea cea sfântă şi gustoasă.
Iar atunci moşierul s-a tulburat, şi-n gură mare a strigat:
– Ce cereţi voi? Ce cerşiţi, oameni întregi şi puternici? Nu vi-e ruşine? Aşa trăiţi
voi în vremea lucrului, în toiul secerişului?
Atunci cei doi sfinţi n-au mai cerut nimic, ci au început să săvârşească minuni
de neuitat. Au învăluit snopii cu spicele, iar apoi le-a dat foc, ca moşierul să vadă
ce n-a mai văzut, de când maică-sa l-a făcut. Căci snopii în loc ca să ardă, s-au
ales şi s-au pus într- o grămadă mare. Văzând acest lucru, moşierul s-a gândit:
„Ei, măi, ăştia ştiu ceva! Ce bine- i că i-am văzut! N-o să mai am nevoie de zilieri
şi de atâtea cheltuieli!“
Moşierul a încercat şi el să aprindă snopii şi spicele ca să se aleagă şi să se aşeze
grămadă. Iar atunci Dumnezeu a trimis un vânt puternic şi mânios răspândind
pe moşie numai foc şi jar şi amar. Totul s-a pârjolit, iar domnul zgârcit a rămas
fără nimic, a rămas calic. Cei doi drumeţi, Hristos şi Sfântul Petru, s-au sfătuit,
zicând: „Doamne nu lăsa din sărac gazdă, că acela-i mai rău că nu te cunoaşte!”.
După care Hristos şi Sfântul şi-au continuat drumul la cel de-al doilea fecior,
la păcurarul care trăia în sânul naturii, în braţele munţilor şi văilor, al codrilor
şi păsărilor, al zilelor şi nopţilor, al lunii şi al stelelor strălucitoare. Şi i-au zis:
– Domnule păcurar, dacă aţi fi aşa de bun ca să ne daţi puţin caş şi urdă dulce,
fiindcă suferim de foame şi de sete.
Când baciul i-a auzit, a ridicat spre cer bâta vrând să-i lovească şi să-i alunge
pe oaspeţii sosiţi la stână.
– Măi, ce vreţi voi, oameni sănătoşi, puternici şi voioşi? Ce să vă dau? Că doar
nu voi lucraţi, nu voi vă sculaţi dis-de-dimineaţă, ca să mânaţi turmele de oi
printre munţi şi văi!
După astfel de primire Hristos şi Sfântul Petru l-au pedepsit pe păcurarul nostru, i- au trimis o năpastă, ca oile să-i moară şi turmele să sufere de nemiloasa
„gălbănare”. Şi fratele mijlociu a rămas fără nimic, a rămas calic, ca şi fratele
mai mare.
Hristos şi Sfântul Petru au mers împreună şi la al treilea fecior, care era luntraş dăruitor şi iubitor de omul călător, căci atunci când acesta s-a rugat lui
Dumnezeu ca să-l facă luntraş, a zis: „Eu voi primi orice mi-or dărui călătorii,
însă eu nu le voi cere nimic.“ Luntraşul, acolo, aproape de malul Dunării, într-un
peisaj pitoresc, plin de iarbă verde, de cântecul păsărilor şi de-o linişte vindecătoare, trăia în înţelegere, în pace şi iubire cu soţia lui. Locuiau într-o căsuţă
mică, dar bine îngrijită.
Hristos şi Sfântul Petru au ajuns şi pe acele meleaguri. Era noapte şi s-au rătăcit. Era o vreme tare rea, cu nori negri, greoi şi a-nceput să plouă cu găleata.
Drumeţii aflaţi pe malul celălalt l-au strigat pe luntraş :
– Domnule, luntraşule! Domnule, luntraşule! Te rugăm, vino după noi, vino,
fiindcă tremurăm de frig, ne plouă şi ni-e foame!
Luntraşul era cu soţia-n patul călduţ. Se simţeau bine şi se odihneau când
auziră glasul călătorilor.
(continuare în numărul viitor)
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OGLINDA ROM ÂNEASCĂ

Popasul Regelui
Transalpina, primul
hotel din România care
acceptă plata cu Bitcoin

Șoseaua Transalpina se va deschide pentru turiști la dată de 31 mai 2018, însă
reprezentanții Secției Drumuri Naționale Târgu Jiu au anunțat că vor trimite utilaje până
dincolo de stațiunea Râncă pentru a vedea care este situația stratului de zăpadă. Dacă
totul este în regulă, drumul printre nori va putea fi redeschis mai repede, însă totul va
depinde de condițiile meteo din următoarea luna.
Transalpina este cea mai spectaculoasă, mai frumoasă şi mai înaltă șosea din România,
ajungând în Pasul Urdelor la o altitudine de 2145 m. Supranumită şi Drumul Regelui,
Transalpina este șoseaua care ne poartă printre nori de aproape 2000 de ani, străbătând 5
judeţe: Alba, Sibiu, Hunedoara, Vâlcea și Gorj. Șoseaua traversează Munții Parâng de la Nord
la Sud, este paralelă cu Valea Oltului și Valea Jiului, fiind situată de altfel între acestea, și
leagă localitatea Sebeş din județul Alba de localitatea Novaci din judeţul Gorj.

Recent, Popasul Regelui a introdus posibilitatea de a achita serviciile de cazare şi masă
prin celebra criptomonedă Bitcoin. Astfel, Hotelul Popasul Regelui este prima unitate de
cazare din România care acceptă această modalitate de plată din ce în ce mai folosită de
români. Bitcoin este un sistem de plată electronică descentralizat, independent de orice
sistem bancar şi, totodată, o monedă digitală (criptomonedă), creată în 2009 de o persoană
sau un grup de persoane care au rămas în anonimat până la ora actuală.
Transalpina găzduiește nenumărate obiective turistice de poveste, precum: Peștera și
Mănăstirea Polovragi (situate la 15 km de Novaci, în Munții Căpățâna), Peștera Muierilor
(prima peșteră electrificată din România), Rânca (cea mai populară stațiune turistică de la
Transalpina, aflată la o altitudine de 1600 m, la poalele Vârfului Păpuşa), Lacul Gâlcescu
(cel mai mare lac glaciar din Munţii Parâng, la o altitudine de 1925 m), Iezerul Muntinului,
Lacul Oasa (panorame spectaculoase) şi, nu îl ultimul rând, Valea Frumoasei.

Fiind vizitată anual de către mii de turişti din România şi din străinătate, locurile de
cazare şi restaurantele se regăsesc, totuşi, într-un număr destul de restrâns. Unul dintre
puținele hoteluri de pe Transalpina este Hotelul Popasul Regelui Transalpina, hotel de 3
stele cu o capacitate de 50 de locuri și un restaurant cu capacitate de 160 de locuri, plus
terasa de 100 de locuri care încântă în fiecare vară turiştii cu preparate gustoase, aer curat
şi o privelişte impresionantă, fiind situată la nici 50 de metri de Lacul Bistra. În imediata
apropiere (50 m) se află renumita Stână a lu' Ion, căutată de foarte mulți turiști dornici de
a gusta preparatele tradiționale românești.

La sfârșitul anului 2015, la nivel internaţional, numărul comercianţilor care acceptă plată
prin Bitcoin a depăşit 100.000. Printre serviciile care au adoptat revoluţionarul sistem de
plată se numără comerţul online, hotelurile, barurile, restaurantele, serviciile web şi tech,
site-urile de jocuri de noroc, de pariuri sportive, agenţiile de publicitate etc., însă acest trend
tinde să cuprindă tot mai multe website-uri şi magazine fizice în Europa şi Statele Unite.
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Florin Colea.
Hristos a Înviat!

Duminica Floriilor

Maica Domnului cu Pruncul

Noaptea Învierii

Aprilie

Hristos a Înviat!
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