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Editorial
Colectivul redacţional

La un început 
de drum

I storicul clujean Ioan Aurel 
Pop a fost ales președinte al 
Academiei Române! Este o 
persoană care înțelege pro-

cesele istorice din această parte a 
Europei și este capabilă să le abordeze 
nu emoțional, așa cum s-a întâmplat 
până acum, ci rațional. 

Academia Română este instituția 
fundamentală pentru spiritualitatea 
românilor de pretutindeni. Totuși, 
până acum s-a implicat puțin, excesiv 
de puțin în viața celor din Diaspora. Și 
ne referim aici nu doar la activitățile 
culturale, mesele rotunde, editările de 
volume, vizitele în școlile românești, 
conferințele pe care ar fi putut să le or-
ganizeze (dar nu a făcut-o); ne referim 
la efectele pe care toate acestea le-ar 
fi putut genera în macro-societatea 
românilor din Diaspora. Academia 
Română a fost absentă din viața noas-
tră, deși ne amintim că în urmă cu mai 
bine de un secol, aceeași Academie 
a decis să fie reprezentată la Roma, 
pentru susținerea elementului româ-
nesc. Astăzi, când peste 4 milioane 
de români trăiesc departe de casă 
(după unele surse chiar cinci!) și sunt 
asimilați natural în statele lor de adop-
ție, Academia asistă pasivă la acest 
fenomen de dezțărare, dezrădăcinare, 
concentrându-se asupra perimetrului 
statului român. Nu spunem că nu sunt 
suficient de multe de făcut și în Ro-
mânia, dar o privire peste granițe – și 
mai ales peste situația din țările vecine 
României – este necesară. 

Venirea lui Ioan Aurel Pop în frun-
tea Academiei Române o percepem ca 
pe o rază de speranță, ca pe o mână 
care stă să se întindă înspre noi, după 
decenii în care cine știe ce resort ne-
cunoscut a împiedicat-o să se apropie. 
Sperăm și credem în Ioan Aurel Pop, 
care, cu experiența sa profesională 
vastă şi obiectivitatea istoricului eru-
dit, se va apropia de românii din Dias-
pora, fie că este vorba de „comunitate 
istorică” sau „cei care în contextul noii 
conjuncturi s-au stabilit în diferite 
ţări”. Aceasta, deoarece vorbim ace-
eași limbă, aveam aceleași rădăcini 
și tradiții, ne îndreptăm spre aceleași 
obiective, uneori cu mijloace diferite 
dar cu aceeași îndârjire și insistență 
demnă de cauze comune bune! Ioan 
Aurel Pop este persoana providențială 
care înțelege situația românilor și are 
capacitatea să o susțină, așa cum a 
făcut-o și în calitate de rector al Uni-
versității Babeș-Bolyai din Cluj. 

Salutăm alegerea domniei sale și 
o privim cu simpatia cu care copilul 
dus departe de valurile vieții primește 
veștile bune de acasă. Succes, domnule 
președinte! Românii de pretutindeni 
au nevoie de Dumneavoastră!

Primăvara, un nou început!

În perioada 19–22 aprilie 2018, Institutul Cultural 
Român Budapesta se alătură Ministerului Culturii 
și Identității Naționale din România, organizatorul 
Standului oficial al României la cea de-a XXV-a ediție 
a Festivalului Internațional de Carte de la Budapesta 
(Complexul Millenáris, Kis Rókus u. 16–20), printr-o 
serie de manifestări culturale dedicate literaturii ro-
mâne contemporane. Invitații de onoare ai ediției din 
acest an sunt Serbia şi scriitorul Daniel Kehlmann.

Festivalul Internațional de Carte de la Budapesta 
găzduiește anual aproximativ 100 autori din 25 de 
țări, peste 400 de autori maghiari, oameni de știin-
ță, artiști și oferă publicului o gamă largă de progra-
me culturale, precum întâlniri cu autorii, sesiuni de 
autografe, lansări şi prezentări de carte, mese rotun-
de, concerte, spectacole de teatru, expoziții şi filme.

În acest context, România reprezintă o prezen-
ță constantă în cadrul acestui important eveni-
ment cultural din capitala Ungariei, în anul 2009 
fiind invitatul onorific al acestui festival.

Vineri, 20 aprilie 2018, de la ora 16.00, Institutul 
Cultural Român Budapesta organizează în parteneriat 
cu Editura Napkút, din Budapesta, la Standul României 
din cadrul Complexului Millenáris, lansarea volumu-
lui de poezie „Îndoirea luminii” – tradus cu sprijinul 
Institutului Cultural Român, Centrul Naţional al Cărții 

Participare românească la cea de-a XXV-a ediţie a 
Festivalului Internaţional de Carte de la Budapesta

– o selecție de poeme de Nichita Stănescu, urmată de o 
discuție cu Zsuzsánna Kiss, traducătoarea volumului 
şi cu Dr. Ferenc Vincze, redactor şef al Editurii Napkút. 
Moderator: Alex Goldiş. Translator: Lajos Nagy.

Sâmbătă, 21 aprilie, de la ora 12.00, Institutul 
Cultural Român Budapesta organizează în parteneriat 
cu Editura Vince, din Budapesta, la Standul României 
din cadrul Complexului Millenáris, lansarea roma-
nului Omoară-mă!, de Ana Maria Sandu, în tradu-
cerea Gabriellei Koszta, și un dialog între autoare și 
criticul literar Alex Goldiș. Translator: Lajos Nagy.

Sâmbătă, 21 aprilie, de la ora 14.00, Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale din România, în parte-
neriat cu Institutul Cultural Român de la Budapesta, or-
ganizează la Standul României din cadrul Complexului 
Millenáris dezbaterea cu tema „Intimitate şi Spaţiu public 
în romanul românesc contemporan”, un dialog al autorilor 
Ana Maria Sandu și Dan Lungu cu criticul literar Alex 
Goldiş. Moderator: Alex Goldiş. Translator: Lajos Nagy.

Sâmbătă, 21 aprilie, de la ora 16.00, Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale din România, în parte-
neriat cu editura Noran Libro, din Budapesta, organizea-
ză în Sala de Conferințe (etaj 1) din cadrul Complexului 
Millenáris lansarea volumului „Fetiţa care se juca de-a 
Dumnezeu”, de Dan Lungu, urmată de o discuţie cu au-
torul. Moderator: Alex Goldiş. Translator: Lajos Nagy.
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Programul înscrierilor în anul şcolar 
2018/2019, în instituţiile de învăţământ 
preşcolare patronate de Autoguvernarea 
pe Ţară a Românilor din Ungaria

v Şcoala Generală şi Grădiniţa 
Bilingvă de Naţionalitate din Bihor, 
unităţile din Săcal, Bedeu şi Körös-
nagyharsány – 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.

Înscrierea în anul şcolar 2018/2019 se va efectua în urmă-
toarele perioade, după cum urmează: 

În data de 8 aprilie 2018 au avut loc alegeri parlamentare în 
Ungaria. Pentru a doua oară, ușile Parlamentului s-au deschis 
pentru comunităților minorităților naționale asigurându-le 
implicarea lor în activitatea parlamentară. În prezent există 
două forme de reprezentare: cu mandat preferențial, membru 
cu drepturi depline obținut prin acumularea unui număr 
preferențial de voturi și ca reprezentant al naționalității, cu 
obținerea unui număr redus de voturi. 

În prezent există două naționalități care vor avea un 
reprezentant cu drepturi depline în Parlament, este vorba 
despre etnia germană şi rromă. Deși reprezentanții nu au 
drepturi depline, în calitate de membru al Comisiei pentru 
Naționalități pot aplica eficient pentru interesele comunității 
pe care o reprezintă – așa cum s-a întâmplat în multe cazuri 
în ultimii ani.

Lista stabilită de Autoguvernarea de Naționalitate a 
Germanilor din Ungaria a obținut 25.658 de voturi în fa-
voarea unui mandat de deputat, astfel încât fostul purtător 
de cuvânt, Imre Ritter, va continua să lucreze în calitate de 
deputat în Parlamentul nou format. Cu aceasta s-a scris încă 
o filă de istorie – comunitatea naționalității germane fiind 
reprezentată ultima dată în Parlament în anul 1933. La 85 
de ani de la activitatea parlamentară a lui Jakab Bleyer, cea 
de-a doua cea mai mare comunitate etnică din țara noastră, 
va primi în curând o reprezentare puternică.

Cu toate acestea, sunt convinsă că dobândirea unui man-
dat independent pentru drepturile tuturor minorităților 
naționale din Ungaria este o ocazie unică.

În spiritul cooperării profesionale, aș dori să urez succes 
deputaților parlamentari, membrilor noi și vechi ai Comisiei 
Naționalităților din Parlament.

Szalayné Sándor Erzsébet Prof. HC, 
profesor universitar, Adjunct Ombudsman

Paştele Morţilor – sărbătoare 
cu tradiţie la Săcal

Se ştie că la o săptămână 
după Învierea Domnului, în 
Duminica Tomii, ortodocşii 
români serbează Paştele Mor-
ţilor, o sărbătoare cu adânci 
semnificaţii în ceea ce priveş-
te cinstirea celor adormiţi în 
Domnul.

Tradiţia pomenirii morţilor 
în Duminica Tomii a fost res-
pectată până astăzi de către 
românii ortodocşi din Săcal, 
ca un eveniment care leagă pe 
cei vii de amintirea celor dragi 
plecaţi din această lume pă-
mântească şi care sunt chemaţi 
şi ei la marea bucurie a luminii  
Învierii Domnului alături de 
cei dragi din familia lor. 

Pentru această mare sărbă-
toare, credincioşii din Săcal 
şi preotul lor, Ionuţ Teodor 
Negrău, s-au pregătit în mod 
deosebit, gospodinele având 
grijă să gătească cozonaci, 
ouă roşii, simbol al vieţii şi 
începutului creaţiei, precum şi 
pachete cu mici cadouri, dul-
ciuri, răcoritoare şi vin. După 
Sfânta Liturghie, în cadrul 
căreia la momentul potrivit se 
rosteşte ectenia morţilor cu 
pomenirile de rigoare au fost 
pregătite mici cadouri, care au 
fost oferite credincioşilor mai 
în vârstă care nu au putut veni 
la cimitir, drept pomană ierta-
rea păcatelor celor adormiţi, 
vin şi colaci. 

Slujba pomenirii morţilor, 
continuă şi la cimitir unde pre-
otul după ce intonează imnul 
„Hristos a Înviat” (de trei ori) 
săvârşeşte o slujbă specială de 
pomenire a morţilor care este 
specifică acestei perioade, după 
care sunt împărţite cadourile 
drept pomană spre iertarea 
păcatelor celor răposaţi.

Această zi numită Paştele 
Morţilor, este una specială 
care vine să întărească legă-
tura dintre cei vii şi cei plecaţi 
pentru totdeauna din această 
viaţă, dar care rămân veşnic 
în amintirea celor dragi ca 
unii care fac parte din fiinţa şi 
rădăcinile familiei veşnic vie 
şi „de bun nume însemnân-

du-se”. De asemenea, este un 
bun prilej de întâlnire între 
neamuri, prieteni şi cunoscuţi, 
care în această zi vin la biserică 
şi cimitir să aducă mulţumire 
Domnului pentru toate cele 
bune şi cele rele şi să se roage 
şi pentru cei dragi răposaţi 
care-şi dorm somnul în mor-
minte.                         J. Vmirjáncki

Anunțul Adjunctului 
Ombudsman 
pentru Minoritățile 
Naționale privind 
rezultatele naționale 
ale alegerilor 
parlamentare din 
2018
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Întreg poporul creştin se 
pregăteşte cu evlavie şi efer-
vescenţă de Sfintele Sărbători 
Pascale. Peste tot pe unde 
umbli, vezi vitrinele frumos 
decorate, cu ouă încondeiate, 
diferite figurine de iepuraşi, 
mieluşei… o adevărată atmo-
sferă de primăvară, de frumos. 
Cu toţii cunoaștem însemnăta-
tea acestei sărbători, a Învierii 
Domnului Iisus Hristos şi o 
așteptăm an de an pentru a 
respecta acele obiceiuri stră-
moșești care dau contur Sfin-
telor Paşti. Însă, poate prea 
puţini dintre noi ne gândim de 
unde a pornit această „modă” 
a iepurașului care ne aduce 
cadouri, ouă de ciocolată ori 
de ce se taie mielul de Paşti, 
de ce se vopsesc ouă roşii? Noi, 
jurnaliștii Şcolii Generale „N. 
Bălcescu” din Giula, am putea 
continua cu şirul de întrebări 
însă ne vom opri aici şi vom 
încerca să dăm câte un răspuns 
adecvat întrebărilor.

Papp Dávid, elev în clasa a 
VII-a – De mic copil am aştep-
tat orice fel de sărbătoare pen-
tru simplul fapt: ca să primesc 

Paştele Morţilor 
la Apateu, 2018

Micii jurnalişti, 
despre 
sărbătorile 
Pascale

cadouri. Aşa s-a întâmplat de 
fiecare dată şi de Paşti, aştep-
tând să sosească „iepuraşul” să 
îmi lase cadoul, dar niciodată 
nu mi-a trecut prin minte de 
unde acest obicei şi de ce toc-
mai iepuraşul?! Povestea lui 
Moş Nicolae am înţeles-o şi 
este una clară, dar cum poate 
sosi un iepuraş la fiecare copil 
să aducă ouă roşii şi diverse 
cadouri? Punându-mi această 
întrebare am început să ştiu 
mai multe despre micul blă-
nos ce aduce ouă roşii copiilor 
cuminţi. Mai întâi de toate, 
trebuie să ştim că de fapt, acest 
obicei a fost împrumutat de la 
germani; în Germania încă de 
prin anul 1800 au început să 
se fabrice dulciuri în formă 
de iepuraş. Legenda spune că, 
Eoster, zeiţa primăverii, a găsit 
în pădure o pasăre rănită iar 
pentru a-i putea salva viaţa a 
transformat-o într-un iepure, 
având şi în continuare capaci-
tatea de a face ouă. Pentru a-i 
mulţumi zeiţei pentru fapta sa, 
iepuroaica îi decora ouăle. De 
aici obiceiul ca micul blănos 
să aducă ouă vopsite ori de 

ciocolată (ultima modă) copi-
ilor cuminţi. Chiar dacă Biblia 
nu ne vorbeşte despre această 
creatură drăgălaşă cu urechi 
mari şi coadă mică, iepuraşul 
a devenit un simbol puternic 
al Sărbătorii Pascale iar noi, 
copiii, îl aşteptăm an de an. 

Szél Levente, elev în clasa a 

VII-a – Sărbătorile Pascale ne 
aduc în suflete multă bucurie, 
la fel ca şi cele de iarnă. Sunt 
acele momente, zile în care 
întreaga familie este împreu-
nă, povestim, ne simţim bine. 
Desigur, fiecare dintre aceste 
sărbători îşi au un farmec 
aparte deoarece, familia mea, 

conform obiceiurilor străbune, 
pregăteşte diferite mâncăruri. 
Cu ocazia Paştelui, la noi, spre 
exemplu, se găteşte anual miel 
la ceaun. De ce tocmai miel? 
De ce la ceaun? Vorbind şi 
povestind cu părinţii şi bunicii 
mei, am aflat şi această mică 
povestioară. În această zonă 
unde noi trăim, în Ungaria, se 
obişnuieşte să se gătească foar-
te mult în ceaune, afară, la foc 
cu lemne, mâncarea căpătând 
un iz mult mai plăcut. Acest 
obicei l-a practicat şi îl practică 
şi familia mea. De ce nu, dacă 
este vorba de ceva delicios?! 
Am af lat de la bunica mea 
că, pe lângă alte mâncăruri, 
mielul, carnea de oaie este un 
element principal cu această 
ocazie. Chiar dacă la noi în fa-
milie nu se pregăteşte drob de 
miel sau ciorbă de miel precum 
în România, nu ne-am depărtat 
prea mult de acest obicei, noi 
pregătind an de an tocană de 
oaie la ceaun. Tăierea, jertfirea 
mielului precede ieşirea izrae-
liților din robia egipteană. De 
asemenea, jertfa mielului este 
strâns legată de Paşti deoarece 
se face o legătură între acesta 
şi jertfa Mântuitorului de pe 
Golgota, care a adus eliberarea 
omenirii de păcate. Fie că luăm 
în considerare Vechiul sau 
Noul Testament, sacrificarea 
mielului apare la mai multe 
popoare cu ocazia Sărbătorilor 
Pascale şi iată că, şi noi, chiar 
dacă poate nu mai cunoaştem 
această semnificaţie, am păs-
trat-o ca tradiţie.

Prof. coordonator Corina Sebestyén

Pentru creştinii ortodocşi 
dar şi pentru celelalte confesi-
uni şi denominaţiuni creştine, 
Învierea Domnului este cea 
mai mare sărbătoare, o adevă-
rată „Sărbătoare a Sărbătorilor, 
Împărăteasă şi Doamnă” (din 
cântările utreniei Învierii).

În Duminica Tomii, creşti-
nii ortodocşi serbează Paştele 
Morţilor, o sărbătoare închina-
tă amintirii şi pomenirii celor 
răposaţi în Domnul şi care, 

acum, în a doua duminică 
după Paşti, sunt pomeniţi atât 
în biserici de enorie în cadrul 
Sfintei Liturghii la ectenia 
morţilor, cât şi în cimitire unde 
se săvârşeşte slujba specială de 
pomenire a morţilor. 

Părintele dr. Origen Sabău, 
parohul ortodox român din 
Apateu, a săvârşit în aceas-
tă zi Sfânta Liturghie, în ca-
drul căreia a citit după tradiţie 
pomelnicele cu numele celor 

adormiţi, la sfârşit amintind 
cu multă cuviinţă importanţa 
pomenirii morţilor şi legătura 
care trebuie să existe între cei 
vii şi morţi, ca o realitate care 
ne păstrează într-o permanentă 
relaţie cu părinţii şi străbunii 
noştri, „adormiţi întru nădejdea 
Învierii şi a vieţii celei veşnice”.

Slujba pomenirii morţilor a 
continuat la cimitir unde s-au 
adunat toate neamurile apro-
piate sau îndepărtate, prezente, 
cinstind astfel pe cei răposaţi şi 

dând de pomană celor sărmani 
şi copiilor, cozonaci, ouă roşii, 
răcoritoare, vin şi mici cadouri. 
Imnul Învierii „Hristos a Înviat 
din Morţi cu moartea pe moar-
te călcând” s-a auzit maiestuos 
în această zi peste morminte 
făcându-ne să credem că „dacă 
Hristos a Înviat şi morţii vor 
învia în ziua cea de apoi” la 
venirea Domnului întru slavă 
să judece vii şi morţii. 

Această zi deosebită, „Ziua 
Morţilor”, a fost o zi de întâlnire 

cu cei dragi, o zi de introspecţie, 
de meditaţie la rostul nostru pe 
acest pământ, la faptul că toţi 
suntem trecători şi că scopul 
nostru final în viaţă este mân-
tuirea suf letului. Nu au fost 
uitaţi cei în lipsuri materiale şi 
bolnavii, care au avut parte în 
această zi de atenţie şi consolare 
şi care, au primit cadouri drept 
pomană, cozonaci, prăjituri, 
ouă roşii, băuturi răcoritoare 
şi vin. 

J. Vmirjáncki 

Papp Dávid
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Celebrarea Cinei 
Domnului
I Corinteni 11:23–29

Cuvântul vieţii
 

 „În ziua dintâi a 
săptămânii, eram
adunaţi laolaltă ca să 
frângem pâinea.”

Faptele 20:7

„Căci am primit de la Domnul 
ce v-am învăţat, şi anume că, 
Domnul Isus, în noaptea în care 
a fost vândut, a luat o pâine. Şi, 
după ce a mulţumit lui Dum-
nezeu, a frânt-o şi a zis: Luaţi, 
mâncaţi, acesta este trupul Meu, 
care se frânge pentru voi, să fa-
ceţi lucrul acesta spre pomenirea 
Mea.” Vers 23–24.

Apostolul Pavel spune că izvo-
rul mesajului pe care îl transmite 
este Domnul, Cristos cel înviat. 
El n-a urmat o tradiţie, un obicei 
oarecare, sau o poruncă ome-
nească, ci o revelaţie primită de 
la Domnul Isus. Nu ştim în ce 
formă a primit această revelaţie, 
în vedenie, în vis sau în descope-
rire spirituală.

Apostolul descoperirile pri-
mite le-a transmis bisericilor. 
Le-a învăţat tot ce a primit direct 
de la Domnul. Autoritatea învă-
ţăturii lui e dovedită şi confirma-
tă de ceilalţi apostoli. Ea coinci-
de cu relatările Evangheliilor. În 
descrierea cinei de taină atenţia 
apostolului se concentrează asu-
pra Domnului Isus. În centrul 
acţiunii este Domnul. Ceilalţi 
participanţi ai cinei sunt trecuţi 
cu vederea. E menţionat doar tot 
ce a făcut şi a zis Domnul.

Domnul Isus, în seara în care 
a fost vândut, a luat o pâine şi 
prima dată a mulţumit Tatălui.

A mulţumit pentru pâine, 
care reprezintă trupul Său, care 
se frânge. I-a mulţumit Tatălui 
pentru suferinţele prin care El 
duce la îndeplinire mântuirea 

lumii. I-a mulţumit pentru tru-
pul Său uman în care a venit în 
lume să împlinească planul de 
mântuire al lui Dumnezeu.

Apoi, Domnul a frânt pâinea. 
Aceasta reprezintă frângerea 
trupului Său, pe lemnul crucii.

Pâinea frântă a dat-o uce-
nicilor. Cina Domnului a fost 
instalată pentru ucenici. Au fost 
invitaţi la masa Domnului doar 
ucenicii Lui.

Domnul a împărţit pâinea. 
Aceasta exprimă distribuirea 
harului Său mântuitor.

Luaţi! Este îndemnul de a ac-
cepta şi a primi harul Său, a ne 
împărtăşi din el.

Mâncaţi! E îndemnul de a 
ne însuşi harul pe deplin şi a 
rămâne în el.

Împărţind pâinea, Domnul 
spunea: Acesta este trupul Meu 
care pentru voi se frânge. În 
pâinea cinei, Domnul Isus e 
prezent. Scopul, sensul şi nece-
sitatea suferinţelor Domnului e 
mântuirea omenirii. El a suferit 
pentru noi şi în locul nostru. În 
epistola către Evrei ni se spune: 
„Căci, negreşit, nu în ajutorul 
îngerilor vine El, ci în ajutorul 
seminţei lui Avraam.” Evrei 2:16.

Cina Domnului e o dovadă şi 
o mărturie a suferinţelor Lui, în 
fapte şi-n cuvinte.

Suntem îndemnaţi să facem 
acest lucru spre pomenirea Lui. 
E porunca Domnului ca în mod 
activ şi consecvent să susţinem 
mărturia suferinţelor Lui, prin 
Cina de taină. E porunca Lui 

să ne amintim de moartea Sa. 
Amintirea înseamnă invocarea 
evenimentelor, retrăirea şi men-
ţionarea acestora.

„Tot astfel, după cină a luat 
paharul şi a zis: Acest pahar este 
legământul cel nou în sângele 
Meu, să faceţi lucrul acesta spre 
pomenirea Mea ori de câte ori 
veţi bea din el. Pentru că ori 
de câte ori mâncaţi din pâinea 
aceasta şi beţi din paharul aces-
ta, vestiţi moartea Domnului 
până va veni El.” Vers 25–26.

Domnul, cu mulţumire, a luat 
şi paharul cu vin care reprezintă 
sângele Lui. Sângele vărsat ex-
primă moartea Lui. El nu numai 
a suferit  şi a fost frânt, dar a şi 
murit pe cruce. A dus la îndepli-
nire mântuirea omenirii.

Vechiul legământ a fost în-
cheat cu sângele animalelor de 
jertfă. Noul legământ e încheat 
în sângele Domnului. E legă-
mântul nou cu preţul sângelui 
vărsat pe lemnul crucii.

Cina Domnului a fost un 
eveniment real cu participanţi 
reali. A fost o părtăşie reală cu 
Domnul Isus şi cu ucenicii Lui. A 
fost reală pâinea, vinul, cuvintele 
şi faptele Domnului.

Cina Domnului vesteşte 
moartea Lui. E o mărturie des-
pre crucea Domnului, până va 
veni El.

„De aceea, oricine mănâncă 
pâinea aceasta sau bea paharul 
Domnului în chip nevrednic, va 
fi vinovat de trupul şi sângele 
Domnului.” Vers 27.

Există două primejdii ame-
ninţătoare în legătură cu cina 
Domnului, celebrarea şi parti-
ciparea nevrednică. În Corint, 
cina Domnului era celebrată în 
formă nevrednică, prin practica 
şi forma în care era sărbăto-
rită. Nu era aplicată în forma 
în care Domnul a instalat-o şi 
cum apostolii au învăţat-o. A 
doua primejdie e participarea 
nevrednică. Aceasta se referă la 
comportamentul omului, la via-
ţa de fiecare zi, la atitudinea lui 
faţă de Dumnezeu şi de semeni, 
la faptele lui.

Omul devine nedemn de cina 
Domnului prin păcătuire. Păca-
tul ascuns, nemărturisit şi nepă-
răsit îl face pe om nevrednic de 
participarea la masa Domnului. 
Tot aşa rezultă nevrednicie ego-
ismul şi lipsa dragostei frăţeşti. 
Vrednic este cel ce vine cu căinţă 
recunoscând şi mărturisindu-şi 
păcatele şi nevrednicia, fiind gata 
să primească iertarea Domnului. 
În Corint marea problemă era 
lipsa dragostei frăţeşti, egoismul. 
La masa de dragoste nu se aştep-
tau unii pe alţii şi nu împărţeau 
hrana cu cei săraci. Unii făceau 
abuz de mâncare şi băutură. O 
astfel de comportare e nedemnă 
de biserica Domnului, de comu-
nitate şi atrage vinovăţie faţă de 
trupul Domnului. O astfel de 
purtare înseamnă că nu e preţu-
ită jertfa Domnului, nici trupul 
Său, biserica. 

„Fiecare să se cerceteze, dar, 
pe sine însuşi şi aşa să mănân-

ce din pâinea aceasta şi să bea 
din paharul acesta. Căci cine 
mănâncă şi bea îşi mănâncă şi 
bea osânda lui însuşi, dacă nu 
deosebeşte trupul Domnului.” 
Vers 28–29.

Apostolul recomandă cerceta-
re de sine. Aceasta poate scoate 
la iveală păcătoşenia omului. 
La cina de taină şi ucenicii s-au 
cercetat. Când Domnul le-a spus 
că unul din ei Îl va vinde, atunci 
fiecare s-a întrebat: nu cumva 
sunt eu Doamne? Participarea 
nevrednică la masa Domnului 
atrage osândă. Practica şi par-
ticiparea nedemnă înseamnă 
că omul nu deosebeşte trupul 
Domnului de lucrurile comune 
şi profane. Înseamnă că e indife-
rent de suferinţele Domnului, nu 
deosebeşte şi nu preţuieşte tru-
pul şi sângele Lui, nu-l îndeamnă 
la amintire, retrăire, compasiu-
ne, recunoştinţă şi mulţumire. 
Indiferenţa atrage osândă. Cina 
Domnului e sfântă, căci în ea 
ne amintim de Domnul Isus. În 
cina de taină suntem în părtă-
şie cu Domnul şi cu frăţietatea. 
Avem ocazia să-I mulţumim 
pentru jertfa Sa, şi să-L lăudăm. 
Avem ocazia să aducem înaintea 
Lui păcatele noastre, mărturisin-
du-le şi cerându-I iertare.

„Dacă ne mărturisim păca-
tele, El este credincios şi drept 
ca să ne ierte păcatele şi să ne 
curăţească de orice nelegiuire.” 
I Ioan 1:9.

Dr. Ştefan Cioca
prezbiter
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Foarte multe studii demon-
strează strânsa legătură dintre 
activitatea fizică şi rezultatele 
bune la învăţătură. Astfel, ti-
nerii care au o condiţie fizică 
bună, au şi performanţe la 
şcoală. Se spune că, la vârsta 
adolescenţei, a copilăriei, sunt 
necesare 60 de minute de sport 
pe zi pentru o viaţă sănătoasă. 

Unul dintre tinerii Şcolii 
Generale Româneşti „N. Băl-
cescu”, a înţeles acest beneficiu 
pe care îl are mişcarea asupra 
trupului şi intelectului, alegând 
astfel să practice unul dintre 
cele mai agreate sporturi ale 
bărbaților, fotbalul, rezultatele 
fiind pe măsură şi la învăţătură. 
Astfel se face că Magyar Gergő, 
elev în clasa a VIII-a, a fost cel 
care s-a bucurat pe baza per-
formanţelor obţinute atât în 
domeniului sportiv, cât şi cel 
intelectual, de recunoştinţă la 
nivel județean, fiind distins cu 
titlul „Elev eminent şi cel mai 
bun sportiv”. 

„Am început să practic acest 
sport în urmă cu patru ani, 
în cadrul Clubului Sportiv 
»Gyulai Termál FC«, avându-l 
ca antrenor pe domnul Szelei 
János, un om deosebit de la 
care învăţ multe, nu doar din 
domeniul sportiv. Disputăm 
meciuri de fotbal la f iecare 
sfârşit de săptămână, jucând în 
Liga a II-a, regiunea de Sud-Est, 
actualmente clasându-ne pe 
locul V. Această poziţie poate 
fi încă modificată, şansele de a 
ne clasa pe un loc mai bun sunt 
mari” – ni se destăinuia Gergő 
la începutul interviului nostru.

– Cum te-ai decis să alegi 
această latură a sportului, 
fotbalul?

– Dintotdeauna mi-am dorit 

Magyar Gergő – 
elev eminent al 
şcolii româneşti 
giulane

să joc fotbal, însă la început 
părinţii mei considerau că ar fi 
mult mai benefic pentru mine 
dacă aş face înot. La decizia lor, 
am practicat înot timp de şapte 
ani, iar la vârsta de 10 ani am 
simţit că trebuie să fac o schim-
bare, să trec la fotbal, sportul 
de care eram atras de fapt. Zis 
şi făcut, şi chiar şi părinţii mei 
mi-au acceptat hotărârea. 

– În ce ritm se desfăşoară 
antrenamentul de fotbal?

– Săptămânal merg de patru 
ori la antrenament, de luni 
până joi, fiecare antrenament 
având o durată de o oră şi jumă-
tate. Antrenamentele, desigur, 
sunt realizate pe terenul de 
sport din Giula şi, precum am 
amintit, în weekenduri partici-
păm la meciuri de fotbal, fie pe 
teren propriu, fie în deplasare. 

– Cum te-a surprins aceas-
tă recunoştinţă care se dato-
rează rezultatelor bune atât 
în domeniul sportiv, cât şi 
cel şcolar?

– Distincţia cu titlul „Elev 
eminent şi cel mai bun sportiv” 
a fost o mare surpriză pentru 
mine. Nu mă aşteptam deloc la 
o astfel de recunoştinţă, deoa-
rece eu practic acest sport pen-
tru simplul fapt că îmi place. 
Cât despre rezultatele şcolare, 
pot spune că mereu am fost un 
elev conștiincios, care a pus 
mare accent pe acumularea de 
cunoştinţe, pe rezultate. Chiar 
dacă nu sunt atras de toate ma-
teriile, niciodată nu am ezitat 
să nu mă pregătesc la zi chiar 
şi la acele discipline care nu îmi 
sunt atât de plăcute. Informa-
ţia, cunoştinţele noi ne formea-
ză ca omeni în societate, iar 
pentru aceasta şi noi, elevii, tre-
buie să depunem un mic efort. 

Nu sunt acel elev care zace în 
faţa manualului ore, nopţi la 
rândul. Încerc să însuşesc cât 
mai mult în timpul orelor, la 
şcoală, pentru ca acasă doar să 
recitesc noul material. Această 
distincţie la nivel judeţean este 
o mare onoare pentru mine şi 
ţin să-i mulţumesc şi pe această 
cale profesoarei mele de sport, 
doamna Ana Baktai Gurzău, 
cea care m-a propus pentru 
acest titlu. 

– Care sunt rezultatele 
sportive avute până în pre-
zent?

– Anul trecut spre exemplu, 
echipa noastră, a cărui căpitan 
sunt, s-a clasa în Liga a II pe lo-
cul VI, iar anul acesta precum 
am amintit, deocamdată ocu-
păm locul V, rezultat ce poate fi 
mult mai bun până în luna mai, 
când se va sfârşi campionatul. 
Mă simt mândru de faptul că 
sunt căpitanul acestei echipe 
iar poziţia de mijlocaş, chiar şi 
în ciuda faptului că trebuie să 
alerg mult pe teren, îmi oferă 
o oarecare încredere, mândrie. 

Fac tot ceea ce este posibil să 
creez cât mai multe situaţii de 
gol şi desigur, să marchez cât 
mai multe goluri. În sezonul 
acesta spre exemplu am marcat 
cinci goluri. 

– Cu ce sentimente intră 
un căpitan al unei echipe de 
fotbal pe teren?

– Fiind eu cel care dă lovi-
tura de start, întotdeauna am 
mari emoţii. Însă, imediat după 
aceasta, uit de toate şi mă con-
centrez doar asupra meciului. 
Sunt cu ochii doar pe balon, re-
spectiv coechipieri şi adversari. 
Cuprins în totalitate de febra 
jocului, când sunt pe teren mă 
simt cu totul o altă persoană. 
Sunt liber, sunt plin de energie 
şi de dorinţa de a ieşi victorioşi. 
Acesta este un sentiment greu 
de descris dar e extraordinar de 
plăcut… mai ales când victoria 
este de partea noastră! 

– Pe lângă fotbal, mai prac-
tici şi alte sporturi?

– Bineînţeles că da, însă 
acestea doar la nivel de hobby. 
Joc volei, handbal, baschet cu 
prietenii, colegii mei de clasă.

– Să revenim la rezultatele 
şcolare. Care sunt acestea 
prin care de-a lungul anilor 
te-ai evidenţiat?

– Pe lângă faptul că sunt 
un elev cu medii de cinci cu 
felicitări, am participat de ne-
numărate ori la diferite concur-
suri, olimpiade, ca de exemplu 
olimpiada de geografie la nivel 
naţional unde m-am clasat pe 
locul VII (anul trecut), iar anul 
acesta, la concursul de mate-
matică „Zrínyi Ilona”, organi-
zată la nivel judeţean, m-am 
clasat pe locul paisprezece. 

– Care este disciplina ta 
preferată?

– Aş putea spune că sunt 
foarte atras de matematică, 
geografie şi sport, nu degeaba 
am obţinut rezultate bune până 
în prezent în aceste domenii. 
Precum am zis, nu mă las mai 
prejos nici la restul materiilor, 
chiar dacă nu îmi sunt atât de 
apropiate. Iubesc matematica 
deoarece de mic copil am în-

ceput să calculez foarte repede. 
Geografia m-a atras dintotdea-
una. Îmi place să cunosc con-
tinentele, ţările lumii, capitale 
şi tot ce ţine de acest domeniu. 
Obişnuiesc să citesc pe internet 
o mulţime de studii, materiale. 

– Dacă tot suntem la ca-
pitolul geografie, care este 
oraşul tău preferat pe care l-ai 
şi vizitat?

– Parisul. Am vizitat acest 
minunat oraş în urmă cu trei 
ani, era cadoul părinţilor mei 
cu ocazia zilei mele de naştere. 
A fost ceva formidabil! Este 
un loc unde omul îşi doreşte 
să revină, să studieze mai în 
amănunt tot ce mişcă şi nu 
mişcă în acel oraş. Parisul, pe 
lângă frumuseţea sa nocturnă, 
când totul este iluminat, te cu-
prinde prin măreţia clădirilor, 
construcţia din oţel a Turnului 
Eiffel, parcul din jurul acestuia, 
mulţimea de muzee, străzile 
înguste şi arhipline, mulţimea 
de programe de pe străzi şi 
multe, multe altele. Să nu uităm 
nici de Sena care traversează 
capitala Franţei, şi care oferă o 
atmosferă cu adevărat roman-
tică. Aş aminti aici şi parcul 
de distracţii Disneyland, un 
loc al poveştilor în adevăratul 
sens al cuvântului, unde orice 
persoană indiferent de vârstă, 
îşi retrăieşte bucuria copilăriei. 
Precum spun şi francezii, totul 
e „formidable”! Desigur, îmi 
doresc să vizitez cât mai multe 
capitale, locuri ale lumii. Am 
vizitat Madridul, cel de-a trei-
lea oraş la nivel de continent 
ca şi mărime, chiar la sfârşitul 
anului trecut, în luna decem-
brie. Următoarea oprire va fi la 
Londra şi îmi doresc să ajung 
acolo cât de curând. 

– Ce fel de persoană te 
consideri?

– Nu sunt o persoană foar-
te comunicativă. Din contră, 
sunt tipul de om retras şi mă 
implic doar atunci dacă îmi 
face plăcere, nu fac nimic în 
silă. Aş putea spune că sunt 
săritor să ofer ajutor semenilor 
mei, iar timpul liber prefer să 
îl petrec în familie. Ador să fiu 
în preajma părinţilor, dar mai 
ales a bunicilor. Am copilărit 
foarte mult la bunicul meu Ioan 
Budai, fostul director al şcolii 
româneşti din Giula. Îmi place 
enorm de mult să îi fiu în preaj-
mă deoarece învăţ o mulţime 
de lucruri de la dânsul, îmi dă 
sfaturi, vorbim, povestim, ne 
jucăm jocuri de societate, ne 
plimbăm cu bicicleta, glumim. 
Bunicul Ioan a fost cel care m-a 
învăţat să merg cu bicicleta. 

„Pe lângă toate acestea mă 
pregătesc şi în domeniul in-
formaticii (ECDL), momentan 
ajungând să obţin nivelul şase. 
Sper ca în curând să reuşesc 
să trec cu bine şi examenul de 
nivel şapte. Cât despre fotbal, 
cu siguranţă voi practica acest 
sport şi după absolvirea lice-
ului, chiar dacă nu cu aceeaşi 
dinamică, dar cel puţin la nivel 
de hobby” – cu aceste gânduri, 
încheind interv iul Magyar 
Gergő. 

Corina 
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(urmare din numărul 15)
– Ôa, Dôamńe, če tăt „aų” ači! -zîče femęia. Lasă-i dracului-zîče-če bolhăresc ii 

amu, nôapťe-zîče. Tu îi męre cu luntrę pă apă čę mare și ťe-ntôarcă vręmęa? – zîče.
– Ei, hei-zîče – nu șťii tu! -zîče. Îi bińe dă ťińe și dă mińe că sînťem în pat-zîče. 

Numa dac-am fi noi în drum-zîče în vręmę asta grę! -zîče. Apu če-ai fače acolo? -zîče. 
Ț-ar părę bińe dacă ťę-ar ajutora uarečińe! -zîče.

Ba că asta, ba că čiię, ba că ťi uda pă haińe! -zîče femęię.
– Hei! -zîče-io m-oi uda-zîče-ș-apoi oi vińi și m-oi înșťimba și m-oi hoďińi mai 

dăparte!
Ba că muięrę îl strînję cătă ię că și nu margă, și nu margă! D-apu luntrașu tăt îl 

durę la ińimă c-o vrut și facă ajutor la ųôameńii care ieraų lipsiți dă ajutor.
Ș-apu tăt ięșe iel dîn pat și să-mbracă și męre cu luntrę și-i aduče pă ųôameńii 

drumari. Și-i bagă-n lontru.
Da muierę să uită așę urît cătă ii, că nu-i plače că dară s-o udat ųomu pă haińe. 

ųomu dă loc îș fače colę foc ș-apu zîče:
– Nôa, dăzbrăcați-vă dumneavôastră-zîče și vă uscați hańele și mai luųați și cîťe-

on țol, cîťe-on lacriu dară și vă-ncălzęască, și čilę uďe și să uște.
Ș-apu așę dară că o vińit dimińeața, ș-apu Christos cu Sînťetru s-o vorovit: – Nôa, 

vezi, măi-zîče-care-i bun la creďință, fače! – zîče. Și aista nu čęre dă la noi ńimică! 
Numai nu-i bai-zîče-că i-a dăruii Dumńezo lui mai mare vińit! -zîče.

Ș-apu așę i-o dăruiit Dumńezo lui l-o făcut luntre dă čiię mare, dă męrę așę pă 
drod acolo. Apu vińęų cu cočiile, apu meręų ųôameńii, că amu nu numai cu luntrę 
și cu maldărele, numai meręų cu cočiile.

Nôa, ș-apu și la ųôameńi păręre dă bińe că če mașinăriie are aista, če comp are 
luntrașu, că amu pôaťe męre cu căruța și-ș aducă cu măjile că atunči nu ieraų 
oųtaųă și teherautó* (camion) și d-așťe, cu teher†(greutate) dă činčizăči, o sută dă 
măji. Îi pare bińe că patru-činči măji meręų la môară, meręų la môară, meręų după 
outauă. Ș-apu așę, că luntrașu nu čerę. D-apu čę-om plăťi, domnu luntraș? -între-
baų ųôameńii.

– D-apu bače, mi-i da če-i vrę!
Da ųôameńii îi plăťę. Care nu iera mai scump îi dăďę mai bińe, care iera mai 

scump, numa cîťe o leacă. D-apu luntrașu iera mulțămit, și avę če-i trebuię și trăię 
lumę bogat și iera feričit!

– Nôa, vezi-l-ai, aista-i bun, aista merită! – zîče Christos. Dă la blăstămațî ačiię 
păcat și le dai-zîče-că-s nișťe prăpăďiți! -zîče.

Nôa, d-apu čiię dacă o rămas așę sărači ii, ca și gazďe, cum o fost domnu, čela 
iera păcurar. Nu-i vińe lui și margă și să baje sclugă și margă la lucru. Îi iera rușińe. 
Numa ii gîndęų că domnu čela mare, că a męre la fraťe-so, la luntraș. Ei, s-apu lun-
trașu o șťiut dă fraťe-so, frațî lui, că amu-s sărači și n-au ńimica!

D-apu, zîče acolo, că męre domnu čel mare, da omu așę o mărs iel, i-o fost rușińe 
și čeară, numa o gânďit iel că i-a da ųariče dă mîncat și a mai da ńișťe grițari ači și 
ajutorę. Da dacă s-a puťe apuca la ųariče meseriie. Ș-apu če fače fraťe-so, că avę bai 
cu trôaca luntrașu! Ș-apu iel cînd l-o văzut așę dă dăparťe că vińe fraťe-so și męre 
iel cînd l-o văzut așę dă dăparťe că vińe fraťe-so și męre iel și gată trôaca. Da iera 
trôaca ca magńetu ista, plin dă bańi! Și męre și puńe pă cale, c-amu nu și dęie iel 
bańii, numai iel și-i afle. D-apu čela cînd vińe domnu čela buctat, colo pă cale, iel să 
juca pă cale și nu margă pă lîngă cale. Că iel nu că și vadă, numai ca ųăťii înťiși și 
margă pă cale. Ș-apu ista tăt să uita că če a fače čela cînd a aflat trôaca čę cu bańi. 
D-apu cum męre čela, să uita iară vińe pă cale, d-apu iel nu să uită-napoi.

– Ă, da șťių io-zîče čela. Apui o șťių męre și cu ųăťii înťinși pă cale!
Čela fače dîn cap îndărăt: – O bată-l focu lui! Iel tręče p-îngă troaca če dă bańi 

și iel n-o ię!
Nu o luųat că nu o văzut, că s-o jucat! Ș-apu vińe acolo și-l întręabă:
– Fraťe-zîče-n-ai aflat ųariče?
– Nu! -zîče-că așę am vîńit dă bińe, tăt cu ųăťii înťiși pă cale.
Cum i-o rînduiit Dumńezo și aibă că l-o bătut Dumńezo pă el! Nôa, bińe! D-apu 

dă și la ista če-i dă. Ș-apu iar vińe čelalalt. Nôa, dacă, vińe čela, o gînďit dară că nu 
i-a puńe așę-n trôacă și-i puie pă cale, či dară are iel fărină bogată și a fače o straiță 
așę dă fărină că și aibă če coače muięrę acasă pită șa prunči. Ș-apu iel o gătat on 
zăčicăų dă bańi. Ș-apu i-o băgat acolo-n zăčičăų čel dă fărină, pă la mijloc, că dacă 
a męre acasă, i-a afla muięrę, cît dă bińe i-a păre că o aflat začicăų čel dă bańi în fă-
rină! Nôa, ș-apu-l dă la iel. D-apu ista cînd męrę cătă casă, męrę pă colo pă la birt.

Și dacă męrę pă colo pă la birt, iel gînďęșťe că și vindă fărina čeia și mai bęie la 
palincă, la vin și če șťiu io če, și mînče uariče. Męre pă colo, pă la crișmă și zîče: – 
Domnu birtaș! Iacă o straiță dă fărină, nu îi luųa dă la mińe și-m dai, nu-m trabă 
bani, mi da pălincă, mi da vin, mi da și mînc ųariče!

– D-apu, ad-o încoače-zîče boldașu.
Boldașu cum ię fărina dă la čela, sămălęșťe că-a fi bună cînd oi męre io după 

marfă că oi męre pă la luntraș, apu i-oi da la luntraș și i-a părę bińe dă fărina asta. 
Ș-apu așę că să duče čela că o vîndut fărina și dacă să duče și o vîndut fărina, o ię 
boldașu. Cînd męre colo după marfă męre cu fărina, zîče: – Nôa, domnu luntraș, 
iacă ț-am adus o strață da fărină.

D-apu luntrașu cum vędę straița, șťi că-i straița lui: – Mă, iacă și čela vîndură și 
bańii! Aų, če minťe mai are! – zîče.

Ș-apu așę că o fost la luntraș. Ș-apu așę că Dumńezo i-o globit pă čiie dîr răutaťę 
lor și pă ista bun iară dîr bunătaťę lui l-o alduit Dumńezo și i-o dăruit.

Și astăzi trăięșťe luntrașu că čel če fače bińe, pôaťe așťepta bińe!
Čińe fače răų, pôaťe așťepta plată, plata rę.
Publicată în: Domokos Sámuel: Vasile Gurzău magyar és román nyelvű meséi

Akadémia Kiadó, Budapest 1968, Luntrașu p. 339–345

– Auzi, dragă?, l-a întrebat nevasta.
– Strigă cineva!, a răspuns luntraşul.
– Aud, da, dar lasă-i dracului!, spuse soţia. Ce hoinăresc ăştia noaptea târziu?
– Ei, dragă, nouă ne este tare bine aici în casă caldă, dar ei stau în ploaie, li-e 

frig şi li-e foame. Ce-ar fi dacă noi doi am fi în drum şi ne-ar prinde o vreme grea? 
Noi nu ne- am bucura dacă ne-ar ajuta cineva?

Între timp, soţia l-a îmbrăţişat şi i-a zis:
– Lasă-i omule, nu merge nicăieri, că-i noapte şi plouă şi te vei uda pe haine!
Dar pe luntraş îl durea inima, aşa îi compătimea pe oamenii aceia, deşi nu îi 

cunoştea.
– Ba, eu mă duc, trebuie să-i ajut! Şi eu m-aş bucura, dacă-n necaz m-ar ajuta 

cineva!
Luntraşul s-a îmbrăcat şi a trecut Dunărea cu luntrea aducându-i în căsuţa 

lui pe cei doi drumeţi necunoscuţi. Le-a asigurat amândurora în acea noapte 
casă şi masă, linişte şi odihnă şi a doua zi nu le-a cerut nimic. Drumeţii s-au 
convins de faptul că al treilea fecior s-a ţinut de cuvânt şi era om cu omenie, cu 
cinstire faţă de semenii săi. Hristos şi Sfântul Petru s-au rugat lui Dumnezeu ca 
pe luntraş să-l înzestreze cu multă, multă înţelepciune, ca pe Solomon. Iar lun-
traşul pentru faptele lui bune şi-a primit darul de la Dumnezeu, căci i-a venit 
ideea ca să-şi construiască un bac, un pod plutitor.

Drumeţii îl întrebau:
– Cât să plătim? Ce să vă dăruim? Cum să vă mulţumim? Iar el le răspundea:
– Cât vreţi, orice doriţi dumneavoastră.
Unii îi dăruiau mai mult, alţii mai puţin, dar luntraşul a primit de toate din 

mărfurile de tot felul pe care le căra cu podul plutitor. Trăia în lume mulţumit 
şi fericit, trăia nu numai pentru el, ci şi pentru semenii săi în timp ce fraţii săi, 
moşierul şi păcurarul, au rămas fără comori şi pe pământ rătăcitori.

Luntraşului îi era milă de fraţii lui mai mari şi s-a gândit cum ar putea să-i 
ajute, fără ca să-i supere? Când luntraşul a auzit vestea că fratele mai bătrân, 
moşierul sărăcit, va veni la el, s-a hotărât să-i pună în drum o cutiuţă plină cu 
bani, ca să mai aibă o şansă de ridicare în această viaţă, ca să trăiască mai bine.

Dar ce s-a întâmplat? Moşierul de odinioară se juca „de-a umblatul cu ochii 
închişi”, aşa a ocolit cutiuţa care îl aştepta în mijloc de drum, nevăzând-o. Între 
timp se lăuda: „Eu ştiu să merg şi cu ochii închişi! Eu ştiu!“

Luntraşul s-a gândit atunci: „O, bată-l focul lui! Cum vine el cu ochii închişi şi 
nu ridică lădiţa plină cu bani!“

Degeaba, Dumnezeu nu i-a mai rânduit nimic fratelui cel mare.
A venit apoi fratele mijlociu, păcurarul cu oile de odinioară. Pentru el luntra-

şul a pregătit cu drag o straiţă plină cu făină şi a ascuns în ea o cutiuţă cu bani. 
„Cum se va bucura fratele meu!“, s-a gândit luntraşul iubitor.

Ei, dar ce s-a întâmplat? Baciul, de unde venea, venea pe calea care ducea spre 
căsuţa luntraşului, când o dată a văzut săculeţul în mijlocul drumului şi l-a 
ridicat cu mare curiozitate. El s-a oprit la birtul din sat, zicând:

– Domnule birtaş, iacă un săculeţ cu făină, fiţi aşa de bun şi-mi daţi în schimb 
ţuică de prune şi vin dulce.

– Dacă aşa doreşti, să-ţi fie de bine şi de sănătate!
Apoi, cârciumarul a mers la luntraş ca să-i aducă acesta cu podul lui plutitor 

marfa cumpărată de la gospodarii de dincolo de malul Dunării. Şi ce credeţi că 
a făcut cârciumarul? A plătit cu săculeţul pe care l-a primit de la păcurarul pri-
beag! Când luntraşul a deschis straiţa a rămas uimit, fiindcă a găsit în ea cutiuţa 
cu bani pe care ar fi vrut s-o ofere fratelui mijlociu. Cutiuţa oricât a călătorit, din 
nou la gazda ei a sosit!

Dumnezeu pe cei doi fraţi răutăcioşi şi îngâmfaţi i-a pedepsit, iar pe cel mic, 
bun şi dăruitor, l-a răsplătit, l-a îmbogăţit şi l-a făcut fericit. El trăieşte şi azi, 
dacă nu a murit, şi cu podul plutitor îi ajută pe călători, dând dovadă de cinste, 
omenie şi dăruire de sine.

Basme și povești românești, Povestite de Vasile Gurzău și Adaptate de Maria 
Gurzău Czeglédi, Editura Eurostampa, Timișoara, 2015. p. 32–37
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Academicianul Ioan-
Aurel Pop este noul 
preşedinte al Academiei 
Române

Este autor a peste 50 de cărţi, ediţii de izvoare istorice, tratate şi manuale universitare, 
volume îngrijite şi a peste 300 de studii, articole, recenzii, dări de seamă, cronici în volume 
separate, reviste de specialitate şi publicaţii de cultură. Vorbitor de franceză, engleză, 
italiană, germană şi maghiară, Ioan-Aurel Pop a fost distins cu premiul George Bariţiu al 
Academiei Române (1991), premiul de excelenţă al Institutului Eudoxiu Hurmuzachi pentru 
Românii de Pretutindeni (2011) şi premiul Media de Excelenţă, din partea publicaţiei Gazeta 
de Cluj (2011).

Din 1990 este membru al Comisiei de istorie a relaţiilor internaţionale din cadrul Comi-
tetului Internaţional de Ştiinţe Istorice (Milano), iar din 1999, membru corespondent al 
Academiei de Ştiinţe, Litere şi Arte (Paris); membru al Ateneo Veneto, din 2005; membru 
în Comitetul ştiinţific al Institutului pentru cercetări de istorie socială şi religioasă din 
Vicenza, Italia, din 2006; membru al Academiei Europene de Ştiinţe şi Artă (Salzburg), din 
2013; membru al International and Adult Continuing Education (IACE) Hall of Fame, din 2013; 
membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2015); membru titular al Accademia 
Nazionale Virgiliana din Mantova (2015).

Academicianul Ioan-Aurel Pop a obţinut 86 de voturi, iar pe locul al doilea s-a situat 
academicianul Victor Voicu, cu 56 de voturi. Ioan-Aurel Pop a fost ales în cel de-al doilea 
tur de scrutin.   Mandatul de preşedinte al Academiei Române are o durată de patru ani, iar 
un membru titular poate deţine această funcţie de două ori.

A desfăşurat o bogată activitate didactică, ca asistent, lector, conferenţiar, din 1996, 
este profesor la Departamentul de istorie medievală, premodernă şi istoria artei a Univer-
sităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, iar din 2012 este rector al acestei universităţi. A fost 
profesor invitat la Universitatea din Pittsburgh, SUA (1991–1992), INALCO din Paris (1998), 
Universitatea din Trento (2001) şi Universitatea Ca’ Foscari din Veneţia (2003–2008).

În vârstă de 63 de ani, academicianul Ioan-Aurel Pop este istoric.  S-a născut în satul 
Sântioana, judeţul Cluj, a absolvit Liceul „Andrei Şaguna” din Braşov şi a urmat cursurile 
Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, pe care le-a 
încheiat ca şef de promoţie. În 1989 şi-a susţinut teza de doctorat intitulată „Adunările 
cneziale din Transilvania în secolele XIV–XVI”.

În perioada 1994–1995 a fost directorul Centrului Cultural Român din New York, iar, între 
2003 şi 2007, directorul Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneţia.

 În data de 29 noiembrie 2001, Academia Română l-a ales membru corespondent, iar, în 30 
martie 2010, membru titular în cadrul Secţiei de ştiinţe istorice şi arheologie. Trei ani mai 
târziu a rostit Discursul de recepţie „Semnificaţia istorică a unor nume: român şi România”.
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Participarea la competițiile sportive în echipă de la 
vârste fragede oferă copiilor posibilitatea de a socializa, 
lega prietenii, de a înţelege valorile morale în colectivitate, 
favorizând integrarea în grup şi societate, facilitând în 
acelaşi timp şi dezvoltarea comunicării. 

La Săcal a devenit o tradiţie ca în preajma Sfintelor 
Sărbători Pascale să se organizeze o competiție de fot-
bal pentru elevii din localitățile unde trăiesc şi români. 
„Cupa de Paşti”, ajunsă anul acesta la cea de a V-a ediţie, 
angrenează în concurs tot mai multe echipe. Evenimentul 
din acest an, la care au participat douăsprezece echipe 
(Bătania, Leucuşhaz, Chitighaz, Aletea, Săcal, Bedeu, 
Apateu, Körösnagyharsány, Pocei, Furta, Micherechi şi 
Giula) a avut loc în data de 13 aprilie şi s-a desfășurat în 
sala de sport a instituției de învățământ. Cuvântul de des-
chidere a fost rostit de doamna director, Elena Szilágyi, 
care a adresat cuvinte potrivite momentului urându-le 
tuturor celor prezenți o competiție sportivă pe măsura 
așteptărilor! Profesorul Győri Zoltán, directorul adjunct 
al instituției de învățământ, inițiatorul competiției, a 
făcut cunoscut regulile de joc, după care partidele au 
început, disputându-se după sistemul grupelor, în care 
echipele au jucat „fiecare cu fiecare”, urmând ca cele 
de pe locul 1, să joace în finală. Attila Juhász, secreta-
rul Oficiului Autoguvernării pe Ţară a Românilor din 
Ungaria, a transmis cuvântul de salut al președintelui 
Tiberiu Juhász, urând celor prezenți o competiție fru-
moasă în care să predomine fair-play-ul şi prietenia. A 
fost o competiție înverșunată, fazele şi golurile ridicând 
galeriile în picioare. Am văzut profesori inimoși care au 
trăit alături de elevi bucuria victoriei, profesori care își 
felicitau şi încurajau învățăceii după fiecare partidă. La 
finalul competiției, podiumul de premiere a arătat astfel: 
locul I – Pocei, locul II – Giula, locul III – Săcal.

Premiile au fost înmânate de doamna director Ele-
na Szilágyiné, director adjunct Győri Zoltán şi Attila 
Juhász. Diplomele, cupele şi medaliile, au fost oferite 
de Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria, 
co-organizator al evenimentului.

A fost o zi deosebită, în care cei mai buni au învins, 
iar prieteniile legate vor dăinui în timp!                     Delia

Cupa de Paşti, o tradiţie la Săcal

Locul I – Pocei

Locul II – Giula

Locul III – Săcal

Leucuşhaz Aletea

Furta Micherechi

Bătania

Körösnagyharsány

Bedeu

Chitighaz

Apateu


